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

 

Memorando nº 462 / 2019 - TRE-AL/PRE/EJE
Maceió, 29 de maio de 2019.

Para: Direção-Geral

Assunto: Aquisição de softwares (Adobe InDesign e CorelDraw).

 

Senhor Diretor,
 
Nesse mundo globalizado e virtual em que vivemos, é

indubitável ver que as informações são repassadas numa constante
mudança, que tem nos levado a enfrentar ritmos cada vez mais
acelerados para alcançar os objetivos e manter a excelência nos
serviços que são disponibilizados.

Esta Escola, ciente das atribuições institucionais que lhe
são outorgadas, busca, incessantemente, identificar os pontos que
devem ser trabalhados e renovados para que possa atingir os
melhores resultados, razão pela qual pretende retomar a produção da
“Revista Eletrônica EJE/AL” para disponibilizá-la em sua página da
internet, sabendo-se que a Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral
identificou nosso informativo como  material de grande interesse
para divulgação na Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral, evento
(0548619).

O informativo será criado em dois formatos distintos: o
eletrônico, como novo modelo de interação, contendo itens
dinâmicos e interativos para fácil e rápida navegação, cujo conteúdo
envolverá matérias de interesse do Tribunal, servidores e
magistrados, com a divulgação de artigos originais, reportagens,
entrevistas, entretenimentos, entre outros; e o arquivo PDF, com a
incorporação do conteúdo estático para que o leitor possa "folhear",
salvar ou imprimir o material quando necessário.

A edição da Revista será semestral e não só enriquecerá
o acervo cultural deste Regional, como também dará ampla e eficaz
publicidade às ações realizadas por esta unidade.

Nesse plano, e para a concretização do objetivo
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supracitado, conto com a colaboração de Vossa Senhoria no sentido
de tomar as medidas adequadas à aquisição de licença do software
Adobe InDesign na versão mais atualizada, eis que é o programa
responsável pela produção técnica e visual da revista eletrônica.

O Adobe InDesign é um software da Adobe Systems
desenvolvido para diagramação e organização de páginas e permite
criar e publicar documentos para impressão e mídia digital. O
software tem tudo para criar livros, revistas digitais, PDFs
interativos, documentos online interativos envolvidos com áudio,
vídeo, animações e muito mais.

Por oportuno, solicito, outrossim, a aquisição de licença
d o Software CorelDRAW, última versão, para ser instalado no
computador da servidora Mônica Maciel Braga de Souza, eis que a
mesma possui técnica para a criação de cartazes, folders, banners,
crachás, placas, relatórios, entre outros projetos que são elaborados
não só para esta EJE, como também para outras unidades deste
Tribunal.

O CorelDRAW é um programa de computação gráfica
para criar desenhos, ilustração vetorial, edição de fotos, textos e
tudo em um único programa. Possui resultados de qualidade
profissional e compatibilidade com muitos formatos de arquivos. Por
ser um aplicativo com recursos de texto sofisticados, oferece suporte
a estilos e controle de textos intuitivos, bem como recursos de
impressão, imposição e separação de cores.

Por fim, ressalto que a aquisição dos softwares elencados
poderá ser feita na forma de versão completa (CD de instalação) ou
por assinatura anual, baixando o programa por meio de downloads
nos sites respectivos.

Cordialmente.
 
Orlando Rocha Filho
Diretor da Escola Judiciária Eleitoral
TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Diretor da
EJE/AL, em 30/05/2019, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548575 e o código CRC F3751A95.
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De: "Mônica Maciel Braga de Souza" <monicasouza@tre-al.jus.br>
Para: "GRUPO SEBBD" <sebbd@tse.jus.br>
Data: 18/02/2019 02:48 PM
Assunto: Re: [eje] Solicitação. Autorização. Divulgação. Publicação. Biblioteca Digital. Justiça Eleitoral
 
Prezados,
 
Informamos que autorizamos a divulgação da Revista Eletrônica desta Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL
na Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral, ao tempo em que encaminhamos o termo de autorização em anexo.
 
Atenciosamente.
 

 

From: GRUPO SEBBD <sebbd@tse.jus.br>
 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
 Cc: GRUPO SEBBD <sebbd@tse.jus.br>

 Date: Fri, 15 Feb 2019 13:18:15 +0000
 Subject: [eje] Solicitação. Autorização. Divulgação. Publicação. Biblioteca Digital. Justiça Eleitoral

  
Prezados,
 
A Biblioteca Digital da Jus�ça Eleitoral é uma ferramenta ins�tucional que tem dentre suas finalidades coletar,
reunir, armazenar, preservar e disseminar documentos digitais sobre conteúdos rela�vos às eleições e matéria
eleitoral e par�dária, tendo como primazia o respeito à legislação de direitos autorais, cons�tuindo-se assim num
grande repositório especializado de acesso aberto nos referidos assuntos.
 
Iden�ficamos na Revista Eletrônica EJE Alagoas material de grande interesse para divulgação na Biblioteca Digital
da Jus�ça Eleitoral. Dessa forma, consultamos essa Ins�tuição sobre a possibilidade de autorizar a divulgação da
revista na referida biblioteca.
 
Informamos que:
1)   Será citada a fonte;
2)   A divulgação não terá fins comerciais;
3)   Os ar�gos não sofrerão alterações por parte da Biblioteca Digital da Jus�ça Eleitoral.
 
A Biblioteca Digital da Jus�ça Eleitoral está disponível no endereço
eletrônico h�p://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/.
 
Caso haja a concordância na divulgação, solicitamos a gen�leza de preencher o termo de autorização em anexo.
O preenchimento do termo é essencial, pois a par�r das respostas rela�vas às indagações do formulário, será
estabelecida uma licença que ficará expressa nos registros dos itens na biblioteca digital e orientarão os usuários
quanto à possibilidade de u�lização da publicação. Mais informações sobre a licença crea�ve commons poderão ser
encontradas no sí�o h�ps://br.crea�vecommons.org/licencas/ e h�ps://crea�vecommons.org/choose/?lang=pt.
  
Colocamo-nos à disposição para demais informações e reiteramos a importância da referida revista para o debate
de questões a�nentes à Jus�ça Eleitoral.
 
Atenciosamente,
 

Seção de Biblioteca Digital
SEBBD/CBLEM/SGI/TSE
Tel.: (61) 3030-9306
 
sebbd@tse.jus.br

 

      Mônica Maciel - EJE/AL
   (82) 2122-7760 / (82) 9335-0751
     monicasouza@tre-al.jus.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, 30 de maio de 2019.
Considerando a solicitação aviada pelo Exmo. Sr. Diretor

da Escola Judiciária, Desembargador Eleitoral Orlando Rocha Filho,
com vistas à aquisição dos softwares elencados no Memorando 462
(0548575), determino o encaminhamento dos presentes autos à
Secretaria de Tecnologia para análise e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 30/05/2019, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549397 e o código CRC FE446FDB.

0004650-71.2019.6.02.8502 0549397v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Informo que não há previsão no plano de

contratações de soluções de TIC (doc. nº 0512094) de
aquisição de licenças dos softwares Adobe InDesign e
CorelDraw.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 04/06/2019, às 17:04, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551386 e o código CRC 908B0350.

0004650-71.2019.6.02.8502 0551386v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.
Considerando a informação trazida pelo Senhor

Secretário de Tecnologia da Informação, por meio do
despacho 0551386, no sentido de que não há previsão no plano de
contratações de soluções de TIC de aquisição de licenças dos
softwares requisitados, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração para pronunciamento,
considerando o orçamento disponível deste Tribunal, com vistas à
inclusão da solicitação efetivada pelo Exmo. Sr. Diretor da Escola
Judiciária Eleitoral de Alagoas, nos termos do Memorando 462
(0548575).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/06/2019, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554596 e o código CRC C3E2893C.

0004650-71.2019.6.02.8502 0554596v1
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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 junho de 2019.
Em cumprimento ao Despacho GDG 0554596,

remeto os presentes autos à COFIN, para que informe o
quadro orçamentário para aquisições de TI, incluindo valores
oriundos de créditos adicionais que possam satisfazer a
demanda destes autos, considerando, obviamente, o
portencial impacto em outras depesas já programadas e
pendentes de execução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/06/2019, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558427 e o código CRC 100B1ACA.

0004650-71.2019.6.02.8502 0558427v1

  

Despacho GSAD 0558427         SEI 0004650-71.2019.6.02.8502 / pg. 9



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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0558427).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 25/06/2019, às 14:01,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558526 e o código CRC 8AC50EF7.

0004650-71.2019.6.02.8502 0558526v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE GESTÂO ORÇAMENTÁRIA

PE Total - quantidade 75

RESERVAS DE CRÉDITOS ATIVAS 2019 (até PE 295/2019, de 26/Jun/19).

Doc - Observação PE - PTRES

UA Responsável

16 23/1/2019 31/12/2019 084621 339040 AOSI TELEPR

4.794,76 STI

23 24/1/2019 31/12/2019 084621 339040 AOSI TELEPR

3.101,69 STI

49 1/2/2019 31/12/2019 084621 339040 AOSI MANSOF 

34.283,16 STI

53 4/2/2019 31/12/2019 084621 339040 AOSI TELEPR

262.778,75 STI

Nº da 
reserva de 

crédito

Emissão - 
Dia

PE - Dia 
Limite

PE - Natureza 
Despesa

Conta Contábil - 
PE - Plano Interno

PRE-
EMPENHOS A 
EMPENHAR - 

Saldo Atual

UA: STI. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER 
AO SEI 10116-34.2018. ENLACE DEDICADO 100 

MBPS. ACESSO À INTERNET. FORUM ELEITORAL 
DE ARAPIRACA - FEA.              

  PERÍODO: 09/SET A 31/DEZ. VALOR MENSAL: 
1.326,00 (C/ 4%). 

UA: STI. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER 
AO SEI 10127-63.2018. FORNECIMENTO DE 

ENLACE DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 
PARA A SEDE. PERÍODO: 21/OUT A 31/DEZ. VALOR 

MENSAL: R$ 1.329,30 (C/ 4%).

UA: STI. RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA E 

SUPORTE PARA O SOFTWARE DE 
GERENCIAMENTO DE REDE IMC. PROC. 0002984-

57.2017.6.02.80

UA STI. RESERVA DE CRED. PARA 
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE BACKBONE 
SECUNDÁRIO. ACRESCIMO DE 4% DE POSSÍVEL 

REAJUSTE. DE 24OUT19 A 31DEZ19.. PROC 
0011454-43.2018.6.02.8000. CONSIDERANDO 

REDUÇÃO PROC 0000881-09.2019.6.02
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE GESTÂO ORÇAMENTÁRIA

PE Total - quantidade 75

RESERVAS DE CRÉDITOS ATIVAS 2019 (até PE 295/2019, de 26/Jun/19).

Doc - Observação PE - PTRES

UA Responsável

Nº da 
reserva de 

crédito

Emissão - 
Dia

PE - Dia 
Limite

PE - Natureza 
Despesa

Conta Contábil - 
PE - Plano Interno

PRE-
EMPENHOS A 
EMPENHAR - 

Saldo Atual

 

 

59 7/2/2019 31/12/2019 084621 339040 AOSI MANDAD

32.240,04 STI

156 1/4/2019 31/12/2019 084621 339037 AOSI APOIO

328.755,50 STI

204 10/5/2019 31/12/2019 084621 339040 AOSI MANSOF

149.338,24 STI

206 13/5/2019 31/12/2019 084621 339040 AOSI TELEPR

177.618,00 STI

UA: STI. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA ONSITE EM 

NOBREAKS UPS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. 
INFORMAÇÃO 618 DOC 0493311                         

  PROC 0007708-70.2018.6.02.8000 

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDER A 
DESCENTRALIZAçãO PARA TSE OU NOVO 

CONTRATO DA CTIS. VALOR DA LOA 2019 FOI DE 
500 MIL, SENDO DISPONIBILIZADO ATé A 

PRESENTE DATA PARA O TSE NO VALOR DE R$ 
136.024,00(SALDO R$ 363.976,00) 

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA 
ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A 

CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE GARANTIA E 
SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, 

EM CONFORMIDADE COM A INSTRUçãO 
CONTIDA NO PROC. 0000726-06.2019.6.02.8000.

UA: STI. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE BANDA 
LARGA DE ACESSO À INTERNET PARA UTILIZA
  ÇÃO EM ESCRITÓRIOS REMOTOS DA JUSTIÇA 
ELEITORAL EM ALAGOAS, NOTADAMENTE EM 

CARTÓRIOS ELEITORAIS. PA 0000953-
93.2019.6.02.8000   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE GESTÂO ORÇAMENTÁRIA

PE Total - quantidade 75

RESERVAS DE CRÉDITOS ATIVAS 2019 (até PE 295/2019, de 26/Jun/19).

Doc - Observação PE - PTRES

UA Responsável

Nº da 
reserva de 

crédito

Emissão - 
Dia

PE - Dia 
Limite

PE - Natureza 
Despesa

Conta Contábil - 
PE - Plano Interno

PRE-
EMPENHOS A 
EMPENHAR - 

Saldo Atual

 

 

229 30/5/2019 31/12/2019 084621 339040 AOSI TELEPR

4.855,27 STI

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA CUSTEIO 
DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 40/2014,

  PERTINENTE à INSTALAçãO DE LINK DE DADOS 
NO NOVO IMóVEL DA BIBLIOTECA, PARA O 

PERíODO DE 01/07 A 23/10/2019. SEI 0546482. PROC. 
0000985-35.2018.6.02.8000. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE GESTÂO ORÇAMENTÁRIA

PE Total - quantidade 75

RESERVAS DE CRÉDITOS ATIVAS 2019 (até PE 295/2019, de 26/Jun/19).

Doc - Observação PE - PTRES

UA Responsável

108 11/3/2019 31/12/2019 084621 449052 AREA INFORM 

77.802,06 STI

177 23/4/2019 31/12/2019 084621 449052 AREA INFORM

36.347,50 STI

227 30/5/2019 31/12/2019 084621 449052 AREA INFORM

49.735,72 STI

233 3/6/2019 31/12/2019 084621 449052 AREA INFORM 

192.520,00 STI

286 14/6/2019 31/12/2019 084621 449052 AREA INFORM

350.028,00 STI

Nº da 
reserva de 

crédito

Emissão - 
Dia

PE - Dia 
Limite

PE - Natureza 
Despesa

Conta Contábil - 
PE - Plano Interno

PRE-
EMPENHOS A 
EMPENHAR - 

Saldo Atual

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO 
DE KITS DE VIDEOCONFERêNCIA.       

  VALOR DESPACHO COINF DOC 0500667                   
                           

  PROC. 0007945-07.2018.6.02.8000  

UA: STI. REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO 
DE EQUIPAMENTO DE INFORMáTICA. ESTA

  BILIZADORES E NOBREAKS. PROC. 0000735-
65.2019.6.02.8000.

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA 
ATENDIMENTO DA PRETENSãO PERTINENTE à 

AQUISIçãO DE MATERIAL PERMANENTE 
(EQUIPAMENTOS DE INFORMáTICA), NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE EVENTO SEI 0548283, 
DO PROC. 0000829-13.2019.6.02.8000. 

UA: STI. RESERVA CRÉDITO ADIC 1 FASE. 
MICROCOMPUTADORES R$350.028; HARDWARE 
ARMAZENAMENTO CERT DIGITAIS 80.000. SOFT 

BI R$50.000; E LICENÇAS OFFICE 62.520. 
  PROC 0001591-29.2019.6.02.8000 

UA:STI. AQUISIÇÃO DE 84 
MICROCOMPUTADORES COM DOIS MONITORES 

CADA. PA 0002349-08.2019.6.02.8000 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE GESTÂO ORÇAMENTÁRIA

PE Total - quantidade 75

RESERVAS DE CRÉDITOS ATIVAS 2019 (até PE 295/2019, de 26/Jun/19).

Doc - Observação PE - PTRES

UA Responsável

256 5/6/2019 31/12/2019 084621 339030 AOSI MANDAD 

73.649,02 STI

257 5/6/2019 31/12/2019 084621 339040 AOSI MANSOF

236.087,59 STI

262 6/6/2019 31/12/2019 084621 449052 AREA INFORM

9.316,95 STI

264 7/6/2019 31/12/2019 084621 449052 AREA PERMAN

77.977,61 STI

Nº da 
reserva de 

crédito

Emissão - 
Dia

PE - Dia 
Limite

PE - Natureza 
Despesa

Conta Contábil - 
PE - Plano Interno

PRE-
EMPENHOS A 
EMPENHAR - 

Saldo Atual

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO REFERENTE AO 
SALDO EXISTENTE NA DESPESA AGREGADA  

  MANUT E CONSERVAçãO DE EQUIPAMENTOS. 
PARA ANALISAR A NECESSIDADE DE SUA 

UTILIZAçãO, RESPEITANDO O PRAZO 
ESTABELECIDO PELA SGO, EVITANDO PERDA 

ORçAMENTáRIA 

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO REFERENTE AO 
SALDO EXISTENTE NA DESPESA AGREGADA  

  MANUTENçãO DE SOFTWARE. PARA ANALISAR 
A NECESSIDADE DE SUA UTILIZAçãO,   

RESPEITANDO O PRAZO ESTABELECIDO PELA 
SGO, EVITANDO PERDA ORçAMENTáRIA    

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO REFERENTE AO 
SALDO EXISTENTE NA DESPESA AGREGADA  
  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 

ANALISAR A NECESSIDADE DE SUA UTILIZAçãO, 
RESPEITANDO O PRAZO ESTABELECIDO PELA 

SGO, EVITANDO PERDA ORçAMENTáRIA.

UA: SEPAT. RESERVA DE CRÉD. REFERENTE AO 
SALDO EXISTENTE NA DESPESA AGREGADA  

  EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PARA ANALISAR A 
NECESSIDADE DE SUA UTILIZAçãO,         

  RESPEITANDO O PRAZO ESTABELECIDO PELA 
SGO, EVITANDO PERDA ORçAMENTáRIA 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3842 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO

Maceió, 26 de junho de 2019.
SEI n. 4650-71.2019.6.02.8502
Informação n. 128/2019
 
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
1. Trata-se de conferir cumprimento ao despacho exarado pelo Sr. Secretário
de Administração, consignado nestes autos no documento SEI 0558427,
datado de 21 de junho de 2018, originado pela solicitação de aquisição de
softwares, não contemplado pela unidade requerente, para o presente
exercício.
 
2. Conforme registros acima acostados, para as despesas programadas para
atendimento das aquisições pertinentes à Secretaria de Tecnologia da
Informação, foram pré-empenhados os seguintes valores: 
2.1) R$ 997.765,41 (novecentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e
cinco reais e quarenta e um centavos), para aquisições específicas de
despesas de Custeio (evento 0559306), conforme consta no campo observação
das reservas de créditos emitidas; 
2.2) R$ 706.433,28 (setecentos e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e
vinte e oito centavos), para aquisições específicas de Investimento
(evento 0559308), conforme consta no campo observação das reservas de
créditos emitidas;
2.3) R$ 397.031,17 (trezentos e noventa e sete mil, trinta e um reais e
dezessete centavos) referentes aos saldos existentes hoje nas despesas
agregadas do orçamento da STI (evento 0559309), correspondendo ao
conhecidas saldos dos valores programados, não estando ainda vinculado a
despesa específica, mas fazendo parte da programação de gasto do presente
exercício. Dessas, duas são saldos em custeio (PEs n. 256 e 257, valor de R$
309.736,61) e duas de investimento (PEs n. 262 e 264, valor de R$ 87.294,56). A
análise dos saldos existentes foram objeto do SEI n. 0004929-
11.2019.6.02.8000, cujo prazo de finalização foi até o último dia 21 (sexta-feira
passada, sem expediente), onde atualmente à SGO está iniciando à análise das
respostas das unidades administrativas envolvidas.
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3. Para efetivação das reservas de crédito já mencionadas, foram utilizados,
inclusive, recursos oriundos de créditos adicionais solicitados por este
Tribunal no presente exercício, bem como trata-se de informação colhida até a
presente data, considerando o andamento dos feitos em que tramitam as
aquisições já desencadeadas pela unidade interessada (STI).
 
4. Quanto à demanda externada nos presentes autos, impende destacar que
não houve referência aos valores de aquisição, para efeito de estudo do
impacto orçamentário e aferição futura acerca da possibilidade de satisfação,
s.m.j., inclusive junto à STI por ser tratar de despesas com aquisições de
softwares. 
 
5. Ante o exposto, evoluo o presente a Vossa Senhoria, para análise e
continuidade do feito.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 26/06/2019, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 26/06/2019, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559311 e o código CRC 2553E640.

0004650-71.2019.6.02.8502 0559311v18
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.
À SAD.
 
Sr. Secretário,
 
Remeto o presente procedimento para ciência da

Informação 3842 (0559311).
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 27/06/2019, às 15:47,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559783 e o código CRC A03FAA2C.

0004650-71.2019.6.02.8502 0559783v1

  

Despacho COFIN 0559783         SEI 0004650-71.2019.6.02.8502 / pg. 18



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhora Diretora Substituta,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0554596, a Seção de

Gestão Orçamentária apresentou a Informação 3842
(0559311), com base na qual peço-lhe para sugerir que os
presentes autos sejam, em razão dacompetência, direcionados
à STI para que, mediante levantamento do valor da aquisição
(nesta fase não se trata de cotação, mas mera estimativa para
efeito de proposição de demanda), avalie a possibilidade de
adequar o pedido da EJE aos créditos consignados àquela
Unidade, e consequentemente incorporar a solicitação ao
planejamento de aquisições de TI para o exercício.

Por outro lado, caso a Unidade indique
insuficiência de crédito, poderá ser avaliada, pela própria EJE,
com base nos valores levantados pela STI e aqueles a ela
destinados no orçamento do exercício, o direcionamento
pretendido, o que não elide, contudo, a necessidade de
incorporação da demanda ao plano de aquisições de TI, dada a
natureza da aquisição.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2019, às 09:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560154 e o código CRC 6471F0B2.
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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 junho de 2019.
À Secretaria de Tecnologia de Informação para

manifestação, considerando as ponderações constantes do
Despacho SAD 0560154, da lavra do Sr. Secretário de
Administração.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/07/2019, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560192 e o código CRC 8BBDD638.

0004650-71.2019.6.02.8502 0560192v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Nos termos do despacho 0551386, informo que não

há previsão no orçamento ordinário deste Tribunal e, em
consequência, também não consta no plano de contratações
de soluções de TIC (doc. nº 0512094) a aquisição de licenças
dos softwares Adobe InDesign e CorelDraw.

 
Qualquer alteração no referido plano, portanto,

depende de prévia indicação de créditos orçamentários, no
momento não presentes no orçamento próprio de TI.

 
Em pesquisa na internet

(www.siliconaction.com.br), a licença anual
do software Adobe InDesign custa R$ 2.644,50, ao passo que
do software CorelDraw custa R$ 2.491,50.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 09/07/2019, às 13:27, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564281 e o código CRC E3FF2E17.

0004650-71.2019.6.02.8502 0564281v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
 
Encaminhem-se o presente procedimento à Escola

Judiciária Eleitoral, para conhecimento do Despacho
STI 0564281, e análise sobre a possibilidade de aquisição do
que pretendido, com base nos valores levantados pela
Secretaria de Tecnologia da Informação, por meio de
orçamento próprio, consoante proposição no último parágrafo
inserto no Despacho SAD 0560154, da lavra do Senhor
Secretário de Administração.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/07/2019, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564501 e o código CRC E9746AD2.

0004650-71.2019.6.02.8502 0564501v1
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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 julho de 2019.

À Direção-geral

 

Senhor Diretor,

 

Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria, evento 0564501, autorizo o
redirecionamento dos valores apontados no levantamento realizado pela Secretaria de
Tecnologia da Informação (0564281), com o propósito na aquisição
dos softwares Adobe InDesign e CorelDraw.
 

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Diretor da
EJE/AL, em 12/07/2019, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566259 e o código CRC 558F428B.

0004650-71.2019.6.02.8502 0566259v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.
Considerando a autorização para o redirecinoamento dos

valores apontados pela Secretaria de Tecnologia da Informação
(0564281), conforme se observa do despacho 0567816, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para as providências de sua competência, objetivando
à continuidade do feito, que tem por escopo a aquisição dos
softwares Adobe InDesign e CorelDraw.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/07/2019, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567816 e o código CRC 400D8775.

0004650-71.2019.6.02.8502 0567816v1
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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 julho de 2019.
À COFIN para ciência do Despacho EJE 0566259.
E, em paralelo, remeto o feito à EJE para

elaboração de Documento de Oficialização da Demanda, na
forma da Resolução n° 182/2013 do CNJ.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 25/07/2019, às 18:59, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572064 e o código CRC 49CDF8DA.

0004650-71.2019.6.02.8502 0572064v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0572064).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/07/2019, às 09:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572429 e o código CRC 3D7DFF78.

0004650-71.2019.6.02.8502 0572429v1
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Setor Requisitante:
Escola Judiciária Eleitoral
Responsável pela Demanda:
Mônica Maciel Braga de Souza
Matrícula:
30920080
E-mail:
monicasouza@tre-al.jus.br
Telefone:
82 2122 7760/7793
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.
Esta Escola, ciente das atribuições institucionais que lhe são outorgadas,
busca, incessantemente, identificar os pontos que devem ser trabalhados e
renovados para que possa atingir os melhores resultados, razão pela qual
pretende retomar a produção da “Revista Eletrônica EJE/AL” para
disponibilizá-la em sua página da internet, sabendo-se que a Biblioteca Digital
da Justiça Eleitoral identificou nosso informativo como  material de grande
interesse para divulgação na Biblioteca Digital da Justiça Eleitora
O informativo será criado em dois formatos distintos: o eletrônico, como novo
modelo de interação, contendo itens dinâmicos e interativos para fácil e rápida
navegação, cujo conteúdo envolverá matérias de interesse do Tribunal,
servidores e magistrados, com a divulgação de artigos originais, reportagens,
entrevistas, entretenimentos, entre outros; e o arquivo PDF, com a
incorporação do conteúdo estático para que o leitor possa "folhear", salvar ou
imprimir o material quando necessário.
A edição da Revista será semestral e não só enriquecerá o acervo cultural
deste Regional, como também dará ampla e eficaz publicidade às ações
realizadas por esta unidade.
Nesse plano, e para a concretização do objetivo supracitado, conto com a
colaboração de Vossa Senhoria no sentido de tomar as medidas adequadas à
aquisição de licença do software Adobe InDesign na versão mais atualizada,
eis que é o programa responsável pela produção técnica e visual da revista
eletrônica.
O Adobe InDesign é um software da Adobe Systems desenvolvido para
diagramação e organização de páginas e permite criar e publicar documentos
para impressão e mídia digital. O software tem tudo para criar livros, revistas
digitais, PDFs interativos, documentos online interativos envolvidos com
áudio, vídeo, animações e muito mais.
Por oportuno, solicito, outrossim, a aquisição de licença do Software
CorelDRAW, última versão, para ser instalado no computador da servidora
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Mônica Maciel Braga de Souza, eis que a mesma possui técnica para a criação
de cartazes, folders, banners, crachás, placas, relatórios, entre outros projetos
que são elaborados não só para esta EJE, como também para outras unidades
deste Tribunal.
O CorelDRAW é um programa de computação gráfica para criar desenhos,
ilustração vetorial, edição de fotos, textos e tudo em um único programa.
Possui resultados de qualidade profissional e compatibilidade com muitos
formatos de arquivos. Por ser um aplicativo com recursos de texto
sofisticados, oferece suporte a estilos e controle de textos intuitivos, bem
como recursos de impressão, imposição e separação de cores.
2. Quantidade de serviço a ser contratada.
02 (dois) itens
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
10 (dez) dias
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
Mônica Maciel Braga de Souza

Maceió, 30 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 30/07/2019, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573811 e o código CRC 00CA14B9.

Responsável pela formalização da demanda
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DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2019.
Tendo em vista que se trata de contratação de

Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC),
e considerando as diretrizes da Resolução nº 182/2013 do
CNJ, retorno o feito à EJE para que seja
formalizado o Documento de Oficialização da Demanda
(DOD).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2019, às 20:15, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573932 e o código CRC 245D2608.

0004650-71.2019.6.02.8502 0573932v1
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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 25 / 2019

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:

Aquisição de softwares (Adobe InDesign e CorelDraw).
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.

Nesse mundo globalizado e virtual em que vivemos, é indubitável ver que as
informações são repassadas numa constante mudança, que tem nos levado a
enfrentar ritmos cada vez mais acelerados para alcançar os objetivos e manter a
excelência nos serviços que são disponibilizados.

Esta Escola, ciente das atribuições institucionais que lhe são outorgadas, busca,
incessantemente, identificar os pontos que devem ser trabalhados e renovados para
que possa atingir os melhores resultados, razão pela qual pretende retomar
a produção da “Revista Eletrônica EJE/AL” para disponibilizá-la em sua página da
internet, sabendo-se que a Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral identificou nosso
informativo como  material de grande interesse para divulgação na Biblioteca Digital da
Justiça Eleitoral.

O informativo será criado em dois formatos distintos: o eletrônico, como novo
modelo de interação, contendo itens dinâmicos e interativos para fácil e rápida
navegação, cujo conteúdo envolverá matérias de interesse do Tribunal, servidores e
magistrados, com a divulgação de artigos originais, reportagens, entrevistas,
entretenimentos, entre outros; e o arquivo PDF, com a incorporação do conteúdo
estático para que o leitor possa "folhear", salvar ou imprimir o material quando
necessário.

A edição da Revista será semestral e não só enriquecerá o acervo cultural deste
Regional, como também dará ampla e eficaz publicidade às ações realizadas por esta
unidade.
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Nesse plano, e para a concretização do objetivo supracitado, conto com a colaboração
de Vossa Senhoria no sentido de tomar as medidas adequadas à aquisição de licença
do software Adobe InDesign na versão mais atualizada, eis que é o programa
responsável pela produção técnica e visual da revista eletrônica.

O Adobe InDesign é um software da Adobe Systems desenvolvido para diagramação e
organização de páginas e permite criar e publicar documentos para impressão e mídia
digital. O software tem tudo para criar livros, revistas digitais, PDFs interativos,
documentos online interativos envolvidos com áudio, vídeo, animações e muito mais.

Por oportuno, solicito, outrossim, a aquisição de licença do Software CorelDRAW,
última versão, para ser instalado no computador da servidora Mônica Maciel Braga de
Souza, eis que a mesma possui técnica para a criação de cartazes, folders, banners,
crachás, placas, relatórios, entre outros projetos que são elaborados não só para esta
EJE, como também para outras unidades deste Tribunal.

O CorelDRAW é um programa de computação gráfica para criar desenhos, ilustração
vetorial, edição de fotos, textos e tudo em um único programa. Possui resultados de
qualidade profissional e compatibilidade com muitos formatos de arquivos. Por ser um
aplicativo com recursos de texto sofisticados, oferece suporte a estilos e controle de
textos intuitivos, bem como recursos de impressão, imposição e separação de cores.

3. Lista de requisitos:

A licença do software Adobe InDesign  deverá ser adquirida na versão mais
atualizada, eis que é o programa responsável pela produção técnica e visual da revista
eletrônica.

O Adobe InDesign é um software da Adobe Systems desenvolvido para diagramação e
organização de páginas e permite criar e publicar documentos para impressão e mídia
digital. O software tem tudo para criar livros, revistas digitais, PDFs interativos,
documentos online interativos envolvidos com áudio, vídeo, animações e muito mais.

O informativo será criado em dois formatos distintos: o eletrônico, como novo
modelo de interação, contendo itens dinâmicos e interativos para fácil e rápida
navegação, cujo conteúdo envolverá matérias de interesse do Tribunal, servidores e
magistrados, com a divulgação de artigos originais, reportagens, entrevistas,
entretenimentos, entre outros; e o arquivo PDF, com a incorporação do conteúdo
estático para que o leitor possa "folhear", salvar ou imprimir o material quando
necessário.

A licença do Software CorelDRAW, também pela última versão, para a criação de
cartazes, folders, banners, crachás, placas, relatórios, entre outros projetos que são
elaborados não só para esta EJE, como também para outras unidades deste Tribunal.

O CorelDRAW é um programa de computação gráfica para criar desenhos, ilustração
vetorial, edição de fotos, textos e tudo em um único programa. Possui resultados de
qualidade profissional e compatibilidade com muitos formatos de arquivos. Por ser um
aplicativo com recursos de texto sofisticados, oferece suporte a estilos e controle de
textos intuitivos, bem como recursos de impressão, imposição e separação de cores.

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

O software Adobe InDesign será utilizado para a edição da “Revista Eletrônica
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EJE/AL” para ser disponibilizada em nossa página na internet e conterá itens dinâmicos
e interativos para fácil e rápida navegação, cujo conteúdo envolverá matérias de
interesse do Tribunal, servidores e magistrados, com a divulgação de artigos originais,
reportagens, entrevistas, entretenimentos, entre outros, como também dará ampla e
eficaz publicidade às ações realizadas por esta unidade

O software CorelDraw será utilizado para na criação e produção de cartazes, folders,
banners, crachás, placas, relatórios, entre outros projetos que são elaborados não só
para esta EJE, como também para outras unidades deste Tribunal.

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Mônica Maciel Braga de Souza, Secretária da EJE.

6. Fonte do recurso orçamentário:

Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

Apresento o planejamento e as ações que esta Escola Judiciária do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas realizará, no período de 2018-2019, consoante as metas delineadas
pelo planejamento estratégico do TRE/AL.

O principal objeto das ações que apresentamos, por meio de um planejamento de
médio prazo, é o desenvolvimento de atividades de qualificação, aprimoramento,
publicação e divulgação de trabalhos realizados no âmbito do Direito Eleitoral.

Com o Plano Estratégico, a Escola Judiciária Eleitoral pretende conferir previsibilidade
das atividades e eventos programados, bem como propiciar maior eficácia às ações
realizadas.

 

MISSÃO DA EJE DO TRE/AL

Atuar junto aos magistrados e servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
promovendo projetos de capacitação em matéria eleitoral;

Estimular o interesse da comunidade jurídica pelo Direito Eleitoral;

Reforçar a responsabilidade social deste Regional, desenvolvendo e apoiando ações
que estimulem o exercício da cidadania por meio dos Programas Eleitor Jovem e Eleitor
do Futuro, bem como do Mesário Voluntário.

 

OBJETIVOS PRINCIPAIS:

1. Contribuir para a formação, atualização e especialização continuada ou eventual dos
magistrados, promotores e servidores da Justiça Eleitoral do TRE/AL;

2. Realizar e promover ações, no sentido de tornar as Escolas Judiciárias órgãos
propulsores dos debates e do desenvolvimento do Direito Eleitoral;

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) 25 (0574509)         SEI 0004650-71.2019.6.02.8502 / pg. 33



3. Atuar na conscientização política dos cidadãos por meio de conteúdos explicativos
sobre o processo eleitoral;

4. Apoiar atividades culturais ou eventos que tenham o objetivo de divulgar o Direito
Eleitoral;

5. Incentivar e promover ações que visem a Responsabilidade Social, resgatando os
valores democráticos e as garantias estabelecidas na Constituição Federal.

 

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS:

1. Sincronizar as ações da EJE/AL com os trabalhos realizados pelas Escolas Judiciárias
Eleitorais de todo o Brasil, permitindo uma maior sinergia nas atividades desenvolvidas;

2. Incentivar o debate jurídico da doutrina Eleitoral, com a realização de eventos;

3. Formar, capacitar e aperfeiçoar magistrados, promotores e servidores do TRE/AL,
no âmbito do Direito Eleitoral realizando cursos, seminários, congressos e pós-
graduação;

5. Desenvolver ações de Responsabilidade social objetivando disseminar
conhecimentos acerca da democracia, cidadania, processo eleitoral, entre outros;

6. Desenvolver ações educativas, com recursos pedagógicos e culturais, em parceria
com escolas públicas e particulares, incentivando, assim, o exercício da cidadania por
meio dos programas: Eleitor do Futuro e Eleitor Jovem;

7. Incentivar os estudantes de instituições de ensino superior a se inscreverem como
Mesários Voluntários, por meio de visitas, palestras, debates e novos convênios com as
faculdades do Estado.

 

INICIATIVAS PLANEJADAS PARA O BIÊNIO DE 2018 – 2019:

1. Encontros das Escolas Judiciárias Eleitorais dos TRE's

São realizadas, anualmente, no mínimo, três encontros das Escolas Judiciárias Eleitorais
dos Estados, destinando-se, principalmente, a promover a integração e a troca de
experiências, bem como alinhar e fortalecer as iniciativas e projetos.

2. Cursos, Congressos e Seminários de Direito Eleitoral

Promoveremos, anualmente, dois eventos destinados a magistrados, promotores e
servidores do TRE/AL, com a apresentação e debates acompanhados de temas
relevantes do Direito Eleitoral pois integram a proposta de reestruturação e
fortalecimento desta escola.

Buscaremos trazer para esses eventos, a presença de ilustres juristas do Estado e de
renomes nacionais, a fim de enriquecer o debate da temática eleitoral.

Realizaremos, com a participação da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão – ACAGE,
o Treinamento “Financiamento de Campanhas Eleitorais e Prestações de Contas nas
Eleições 2018 – Normas e Regulamentos, com previsão para o mês de junho de 2018.
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O evento é destinado aos Representantes de Partidos Políticos, Administradores
Financeiros de Campanhas Eleitorais e Candidatos, como também aos Contadores e
Advogados envolvidos nos procedimentos de Financiamento de Campanhas Eleitorais e
Prestações de Contas nas Eleições de 2018.

3. Concurso de Redação

Com a finalidade de incentivar a discussão de temas relacionados ao Direito Eleitoral e
despertar o interesse por assuntos ligados ao exercício da cidadania e à concretização
da democracia no Brasil, realizaremos um projeto de maior alcance e que será
desenvolvido por esta escola, em parceria com representantes de instituições de
ensino fundamental e médio, com o apoio dos cartórios eleitorais que é: I Concurso de
Redação em nível estadual.

Esse evento selecionará três redações que irão compor uma publicação especial no site
do TRE de Alagoas, na página da EJE, com os trabalhos vencedores e, aos primeiros
colocados, haverá a entrega de prêmios, fornecidos por meio de convênios e parcerias
com outras instituições.

4. Simulação de eleição nas escolas municipais púbicas e privadas

As escolas participarão do projeto, que contará com o acompanhamento e orientação
desta unidade administrativa, junto com os cartórios eleitorais e a STI. Os estudantes
do ensino fundamental e médio vivenciarão todas as etapas do processo eleitoral,
desde a convenção partidária, quando escolhem os representantes de cada partido,
registros de candidaturas, campanhas eleitorais, votação em urnas eletrônicas, até a
diplomação dos eleitos. Essa ação permitirá aos jovens eleitores conhecer melhor a
legislação pertinente a uma eleição oficial.

5. Elaboração de Cartilhas

Faz parte do planejamento desta escola, elaborar cartilhas direcionadas ao Eleitor
Jovem, na faixa de 16 e 17 anos, Eleitor do Futuro, na faixa de 10 a 15 anos, entre
outras para os jornalistas, policiais, etc.

Tentaremos resumir, de forma objetiva, simples e didática, as principais informações
para possibilitar a plena participação da população no processo eleitoral, bem como
proteger o eleitor de fatos ilegais em período de campanha, garantindo a realização de
eleições limpas e transparentes.

6. Mesário Voluntário

Buscaremos estimular e conquistar a colaboração voluntária de eleitores cidadãos e
estudantes universitários para o exercício das atividades de Mesário, proporcionando
com as atribuições e compromissos desempenhados, a garantia de forma democrática
da transparência no processo eleitoral, fortalecendo o envolvimento da comunidade
junto com os servidores da Justiça Eleitoral.

Buscaremos, ainda, realizar treinamentos com estudantes universitários com o objetivo
de melhorar a capacitação para a atuação como mesários e, ainda, visando contribuir
para o processo democrático e a lisura nas eleições.

7. Programa Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro

Continuaremos a desenvolver ações educativas em parceria com escolas públicas e
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particulares, incentivando, assim, o exercício da cidadania por meio desses programas
que envolvem jovens da faixa etária de 10 a 17 anos de idade.

Realizaremos oficinas mensais, sendo visitas a escolas da rede de ensino pública e
privada, na capital e interior do Estado;

Esses programas são contínuos e constam como objetivos desta Escola Judiciária
Eleitoral, os quais permeiam algumas ações destinadas à Educação Política Cidadã para
crianças e adolescentes como:

a) Promover uma reflexão crítica acerca dos conceitos de cidadania, democracia,
escolha eleitoral e responsabilidade sociopolítica;

b) Prestar informações sobre a importância de escolher seus representantes,
incentivando o conhecimento sobre o processo eleitoral e orientando sobre a escolha
por meio de voto consciente;

c) Aproximar crianças e adolescentes por meio de palestras, oficinas temáticas,
simulação de eleições, apresentação da Urna Eletrônica e cartilhas educativas
concernentes a temas ligados à democracia.

É correto afirmar que a educação política tem uma contribuição efetiva no processo de
construção da cidadania e da democracia, tanto para o desenvolvimento pessoal, como
para o melhoramento da qualidade de vida de um povo. Só teremos verdadeiros
cidadãos a partir do momento em que espaços políticos e sociais sejam conquistados.

Outra proposição desta escola é fortalecer a parceria com os Cartórios Eleitorais da
Capital e Interior para um trabalho em conjunto. A intenção é ampliarmos essa parceria
para a expansão das palestras hoje ministradas.

8. Projeto Teatro nas Escolas

Esta escola tem a pretensão de contratar, para o exercício de 2019, uma Equipe de
Teatro para realizar apresentações nas escolas públicas e privadas, tanto da capital
como do interior, pois a intenção é trabalhar o teatro para além do simples
entretenimento. Sabemos o poder que a arte tem de influenciar através de sua
linguagem, portanto traremos para a cena temas que fazem parte do desafio diário dos
fiscalizadores da Justiça Eleitoral.

Pretendemos, inclusive, levar o grupo de teatro às escolas municipais e estaduais, da
capital e do interior do Estado, com o fim de realizarem apresentações com temas
diversos acerca da “Compra e Venda de Votos”, “Corrupção”, entre outros, pois vários
estudos apontam o teatro como uma ferramenta muito importante no processo de
desenvolvimento humano. Por conta do seu caráter lúdico e da propositura do estado
de jogo, torna-se um elo fundamental nos processos de ensino-aprendizagem dos
indivíduos.

9. Sextas – feiras Culturais

Ação em retomada: Retomaremos, a partir de janeiro de 2019, o ciclo de palestras
mensais, sempre às sextas-feiras, em torno de cinquenta minutos de duração, durante
as quais são ministrados os mais diversos temas culturais por parte de professores de
universidades e outros convidados.

10. Gestão de Estagiários
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Novo encargo da EJE/AL: Atualmente, a EJE exerce a gestão do contrato de estágio
na aludida gestão, realizando todas as etapas do certame, tais como elaboração do
edital, divulgação, publicação, contratação e liquidação, dentre outros pertinentes à
gestão, absorvidos integralmente por esta Escola, ressaltando que a gestão anterior
pertencia a CODES, por se tratar de um ambiente próprio ao exercício desse encargo,
com estrutura suficiente para tanto.

11. Implantação do Ensino à Distância

Proposta: Estimularemos a realização de cursos, por meio de ensino a distância, em
razão de sua economicidade e alcance.

12. Convênios

Proposta: Atualmente, estamos contactando com instituições como OAB/AL, ESMAL.
MPF, CONSELHO TUTELAR, objetivando à realização de convênios para ações comuns
de cidadania.

Nesse aspecto, destacamos a existência do Convênio 03/2016, realizado entre a Escola
de Contas Públicas do TCE e este Regional.

 

Em suma, em todos os eventos desta Escola, necessitamos dos softwares elencados,
seja para a elaboração de cartazes, folders, banners, crachás, placas, relatórios, entre
outros, com vistas à publicidade dos eventos, como também para divulgar as
atividades que são desenvolvidas por meio de processo eletrônico.

8. Expectativa de entrega:

Até o dia 30 de agosto deste exercício.

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;

Máquina de trabalho que suporte as instalações requeridas.

II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Participação de 01 (uma) servidora nos cursos de Adobe Indesign e CorelDraw, já
solicitada no Processo SEI nº 0004779-76.2019.6.02.8502, com carga horária a ser
definida pela empresa de ensino, contanto que sejam aulas presenciais, com apostilas e
computador único para cada participante e, ainda, que seja realizado nesta Cidade
de Maceió/AL. 

III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) 25 (0574509)         SEI 0004650-71.2019.6.02.8502 / pg. 37



Além da Resolução n° 182/2013 do CNJ, não tenho conhecimento de outra.

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 existe a necessidade de serviços complementares, tais como de manutenção
preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução, tendo em vista não ser um
serviço, mas apenas um bem que será instalado em apenas uma máquina do
Tribunal contudo, todo Software pode um dia necessitar de suporte e esse suporte é
serviço que será prestado por servidor da STI.

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

A intenção é que os softwares estejam instalados até o final de agosto de 2019, data
de início da utilização, contudo, sem prazo para o encerramento do uso, a não ser pela
compra de versões mais recentes.

VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Que as instalações, correções e outros serviços sejam realizadas por servidores da
STI.

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.

Os softwares solicitados deverão ser em português e possuírem as versões mais
atualizadas, e  como não haverá custo de manutenção, eles se encontram em
conformidade com o meio ambiente.

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

Todos os requisitos foram definidos.

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

Ciente.

Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;
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Não tenho conhecimento de quantos fornecedores possuem os softwares requeridos.

II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

Os softwares são de importância para o Tribunal, tendo em vista que o seu uso
abrange pedidos de várias unidades deste Órgão.

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.

A forma de mensurar a utilização dos aplicativos é relacionando o seu uso aos
resultados que são obtidos nas confecções de folders, banners, camisas, todos os
materiais adquiridos na unidade demandante, entre outros tantos.

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;

Foram consideradas no pedido inicial, quais sejam:

A licença do software Adobe InDesign  deverá ser adquirida na versão mais
atualizada, eis que é o programa responsável pela produção técnica e visual da revista
eletrônica.

O Adobe InDesign é um software da Adobe Systems desenvolvido para diagramação e
organização de páginas e permite criar e publicar documentos para impressão e mídia
digital. O software tem tudo para criar livros, revistas digitais, PDFs interativos,
documentos online interativos envolvidos com áudio, vídeo, animações e muito mais.

O informativo será criado em dois formatos distintos: o eletrônico, como novo
modelo de interação, contendo itens dinâmicos e interativos para fácil e rápida
navegação, cujo conteúdo envolverá matérias de interesse do Tribunal, servidores e
magistrados, com a divulgação de artigos originais, reportagens, entrevistas,
entretenimentos, entre outros; e o arquivo PDF, com a incorporação do conteúdo
estático para que o leitor possa "folhear", salvar ou imprimir o material quando
necessário.

A licença do Software CorelDRAW, também pela última versão, para a criação de
cartazes, folders, banners, crachás, placas, relatórios, entre outros projetos que são
elaborados não só para esta EJE, como também para outras unidades deste Tribunal.

O CorelDRAW é um programa de computação gráfica para criar desenhos, ilustração
vetorial, edição de fotos, textos e tudo em um único programa. Possui resultados de
qualidade profissional e compatibilidade com muitos formatos de arquivos. Por ser um
aplicativo com recursos de texto sofisticados, oferece suporte a estilos e controle de
textos intuitivos, bem como recursos de impressão, imposição e separação de cores.

II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
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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;

Não tenho conhecimento se há a necessidade desses requisitos.

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

Não tenho conhecimento se os bens são importados.

IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

A forma de mensurar a utilização dos aplicativos é relacionando o seu uso aos
resultados que são obtidos nas confecções, para várias unidades do Tribunal, de
folders, banners, camisas, todos os materiais adquiridos na unidade demandante, entre
outros tantos.

Maceió, 31 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 31/07/2019, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574509 e o código CRC 9B74D82F.

0004650-71.2019.6.02.8502 0574509v15
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INFORMAÇÃO Nº 4605 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO

Maceió, 2 de agosto de 2019.
SEI n. 0004650-71-2019-6-02-8502
Informação 179/2019
 
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
1. A EJE pretende adquirir neste exercício 2 softwares Adobe
InDesign e CorelDraw, cuja classificação patrimonial orçamentária seria
Investimentos (nat. despesa 44.90.40.05). O montante inicialmente estimado
seria de R$ 5.136,00, doc. (0564281).
 
2. Vez que não há orçamento específico para compra acima mencionada,
sugerimos que a SAD avalie a utilização de recursos do pré-empenho 263/2019,
cujo saldo nesta data é de R$ 40.748,00 (02/Ago/19 às 08:38h) e cuja finalidade
seria para resguardar saldo na Despesa Agregada de Mobiliário em Geral
para as demandas do exercício.
 
3. Caso não seja possível a cessão do valor do item 1 acima pela SAD, sugere-
se que a EJE oferte o montante do seu orçamento próprio para conversão de
custeio para investimento na próxima fase de crédito adicional. Para tanto,
seria possível a utilização de recursos de estagiários que estejam sobrando,
pois até o momento, dos R$ 140.840,54 empenhados, só foram utilizados R$
45.874,81, bem como ainda há uma reserva de crédito para prorrogação no
valor de R$ 41.916,95 (Pré-empenho 56/2019).
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 02/08/2019, às 08:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 02/08/2019, às 08:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575416 e o código CRC F3E074BE.
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DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2019.
À SAD.
 
Sra. Secretária,
 
Remeto o presente procedimento para ciência e

avaliação do constante na Informação 4605 (0575416).
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 02/08/2019, às 13:11,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576161 e o código CRC A7318D80.

0004650-71.2019.6.02.8502 0576161v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2019.
À COFIN/SGO, em que pese a análise constante da

Informação nº 4605 (evento SEI nº 0575416), solicito verificar
a possibilidade de utilização de eventuais sobras
orçamentárias resultantes dos Pregões Eletrônicos nº 11 e
25/2019, instruídos nos Processos SEI nº 0007945-
07.2018.6.02.8000 e 0000735-65.2019.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2019, às 00:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0579143 e o código CRC 50C88F2C.

0004650-71.2019.6.02.8502 0579143v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2019.
Maceió, 15 de agosto de 2019.

SEI n. 0004650-71.2019.6.02.8502
Informação n. 187/2019.
 
Senhor Coordenador da COFIN em exercício,
 
1. Considerando a instrução dos presentes autos, em especial o despacho da
SAD (evento 0579143), em especial a orientação pertinente à consulta quanto
a possibilidade de utilização de eventuais sobras orçamentárias resultantes
dos Pregões Eletrônicos nº 11 e 25/2019, tendo em conta a atribuição dos
encargos de gestão das Atas de Registro de Preços n.º 03-A/2019 (SEI
0548805), 06-A/2019 (SEI 0568261) e 06-B/2019 (SEI 0569378), solicito a Vossa
Senhoria que informe a esta Seção quanto à pretensão dessa unidade quanto
a novas aquisições neste exercício pertinentes aos registros firmados.
 

2. Ressalto que tramitam em outros autos as Ordens de Fornecimento n.ºs

03/2019 e 004/2019, vinculadas às Atas de Registros de Preços n.ºs 06-A/2019 e
06-B/2019, ainda em fase de apreciação da Presidência deste Tribunal (SEI
0000735-65.2019.6.02.8000).
 
3. Para fins de balisamento de eventual pronunciamento, destaco, abaixo, os
atuais valores das reservas de crédito que visam assegurar o compromisso
com os contratos decorrentes dos registros de preço formalizados:
3.1) para a Ata de Registro de Preços n.º 03-A/2019, Pré-empenho n.º
108/2019, com saldo atual de R$ 50.602,06 (cinquenta mil, seiscentos e dois
reais e seis centavos);
3.2) para as Atas de Registro de Preços n.ºs 06-A/2019 e 06-B/2019, Pré-
empenho n.º 177/2019, com saldo atual de R$ 36.347,50 (trinta e seis mil,
trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).
 
4. Assim, solicito encaminhamento à Coordenadoria de Infraestrutura para
pronunciamento.
 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 16/08/2019, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581543 e o código CRC 218AA424.

0004650-71.2019.6.02.8502 0581543v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2019.
À COINF,
 
Considerando o disposto no despacho SGO

0581543, solicitamos que nos seja informada a intenção de
novas aquisições nas Atas de Registro de Preços nº 03-
A/2019, 06-A/2019 e 06-B/2019.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 16/08/2019, às 13:34,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582189 e o código CRC 2BDFB9A7.

0004650-71.2019.6.02.8502 0582189v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
À COFIN
 
Sr. Coordenador,
 
Em atenção ao Despacho COFIN  0582189, informo

quanto às atas de registro de preços questionadas:
 

 03-A/2019 (SEI 0548805): expedida Ordem de Fornecimento nº
002/2019 - STI (0576583);
06-A/2019 (SEI 0568261): expedida Ordem de Fornecimento nº
003/2019 - STI (0577387) e
06-B/2019 (SEI 0569378): expedida Ordem de Fornecimento nº
004/2019 - STI (0577402).

 
De observar que todas as ordens de fornecimento acima

tem data anteior ao Despacho SGO 0581543 e que o trâmite
independe das unidades vinculadas à STI.

 
Atenciosamenmte.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 19/08/2019, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582372 e o código CRC A2DF82BD.

0004650-71.2019.6.02.8502 0582372v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
À SGO.
 
Prezados,
 
Retorno os autos com o Despacho COINF 0582372,

em resposta ao Despacho SGO 0581543.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 19/08/2019, às 14:39,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582493 e o código CRC 2F010048.

0004650-71.2019.6.02.8502 0582493v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2019.
À COFIN e Secretaria de Administração,
 
Senhor Coordenador / Senhor Secretário,
 
1. Conforme sugestão do Senhor Secretário de

Administração no doc. 0579143, avaliamos os saldos dos pré-
empenhos/ potenciais sobras das aquisições por ata em
conjunto com a informação da COINF no doc. 0582372.

2. Observamos que o saldo atual do pré-empenho
108/2019 é de R$10.602,06 (solução de videoconferência) e
do 177/2019 (compra de nobreaks e estabilizadores) está
zerado.

3. Assim, em que pese haver demanda por recursos
de crédito adicional de investimentos (vide proc. 0001591-
29.2019.6.02.8000 sobre crédito adicional - 4ª fase) sugerimos
desde já utilizar R$ 5.136,00 do PE 108/2019 para agilizar a
atual aquisição. Frise-se também que não há, por ora,
previsão de outras demandas relativas a ata de registro de
preços respectiva.

4. Por último, havendo concordância com o item 3
acima, este processo poderá retornar diretamente à SGO para
emissão da reserva de crédito.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 29/08/2019, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
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Técnico Judiciário, em 29/08/2019, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586467 e o código CRC 97F493AD.

0004650-71.2019.6.02.8502 0586467v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2019.
À SGO.

 
Senhor Chefe,
 
Destacando o diligente acompanhamento pari passu

da execução orçamentária realizado por essa Seção, retorno
os autos para que se proceda à reserva de crédito na forma
sugerida no item 3 do despacho de evento nº 0586467.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/08/2019, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587430 e o código CRC 3F453099.

0004650-71.2019.6.02.8502 0587430v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 474/2019.

Observação:

O PE 473/2019 anulou parcialmente o PE 108/2019.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 04/09/2019, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589359 e o código CRC 945889BB.
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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo por superada a questão orçamentária,

conforme se observa dos eventos  0586467 e 0589358,
submeto os presentes autos à superior consideração de Vossa
Senhoria, pedindo vênia para sugerir que seja constituída a
equipe de planejamento de que trata o art. 2º, XIII, da
Resolução CNJ nº 182/2013, observadas as condições iniciais
do DOD 0574509, desde já indicando, como integrante
administrativo, o servidor Sérgio Vilela Menegaz, lotado na
SEPAT. 

Repeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/09/2019, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589760 e o código CRC ADCF8E7D.

0004650-71.2019.6.02.8502 0589760v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2019.
Considerando a instrução constante nestes autos, bem

como o Documento de Oficialização da Demanda ora anexada no
evento SEI nº 0574509, determino o encaminhamento dos mesmos à
Secretaria de Tecnologia da Informação para proceder à indicação de
servidor para compor a equipe de planejamento de que trata a
Resolução CNJ nº 182/2013.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/09/2019, às 08:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590675 e o código CRC 8A304441.

0004650-71.2019.6.02.8502 0590675v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2019.
Ao Senhor Coordenador de Soluções Corporativas

para indicação do integrante técnico.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 06/09/2019, às 09:28, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0591013 e o código CRC 0DF4D6D4.

0004650-71.2019.6.02.8502 0591013v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2019.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação,
 
Indico o servidor Alex Henrique Monte Nunes

para composição da equipe de planejamento de que trata
o art. 2º, XIII, da Resolução CNJ nº 182/2013, observadas as
condições iniciais do DOD 0574509.

 
Respeitosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 06/09/2019, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0591177 e o código CRC BF38AF5E.

0004650-71.2019.6.02.8502 0591177v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Indico o servidor Alex Henrique Monte Nunes

como integrante técnico da equipe de planejamento da
contratação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 18/09/2019, às 13:30, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0595687 e o código CRC 8A33E0AE.

0004650-71.2019.6.02.8502 0595687v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 18 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de

Tecnologia da Informação (0595687) e de Administração (0589760) e
o Documento Oficial de Demanda (0574509), nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência as indicações, para composição da Comissão de
Planejamento a fim de assegurar Aquisição de softwares (Adobe
InDesign e CorelDraw), como membros representantes das
unidades demandante e técnica, respectivamente, os servidores
Mônica Maciel Braga de Souza, Secretária da EJE e Alex Henrique
Monte Nunes, lotado na Coordenadoria de Soluções Corporativas 
bem como, para atuar como representante administrativo, o servidor
Sérgio Vilela Menegaz, lotado na SEPAT. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/09/2019, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596301 e o código CRC F331DEF6.
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PROCESSO : 0004650-71.2019.6.02.8502
INTERESSADO : Aquisição de softwares (Adobe InDesign e CorelDraw)
ASSUNTO : Aprovação. Comissão de Planejamento. 

 

Decisão nº 3174 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Instruído os autos com os pronunciamentos dos
Secretários de Tecnologia da Informação (0595687) e
de Administração (0589760) e o Documento Oficial de Demanda
(0574509), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, APROVO a
composição da Comissão de Planejamento, a fim de assegurar a
aquisição de softwares (Adobe InDesign e CorelDraw), e tendo como
membros representantes das unidades demandante e técnica,
respectivamente, os servidores Mônica Maciel Braga de Souza,
Secretária da EJE e Alex Henrique Monte Nunes,
lotado na Coordenadoria de Soluções Corporativas  bem como, para
atuar como representante administrativo, o servidor Sérgio Vilela
Menegaz, lotado na SEPAT. 

Ao Gabinete da Diretoria-Geral para para elaborar e
publicar o necessário ato normativo.

Após, à SAD para ciência aos interessados e adoção dos
atos próprios de gestão contratual. 

 
 
 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 22/10/2019, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612158 e o código CRC B52AE275.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 407/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR ELEITORAL ORLANDO ROCHA FILHO,  NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0004650-
71.2019.6.02.8502;

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

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de assegurar a aquisição
de softwares (Adobe InDesign e CorelDraw), e tendo como membros representantes
das unidades demandante e técnica, respectivamente, os servidores Mônica Maciel
Braga de Souza, Secretária da EJE e Alex Henrique Monte Nunes,
lotado na Coordenadoria de Soluções Corporativas  bem como, para atuar
como representante administrativo, o servidor Sérgio Vilela Menegaz, lotado na SEPAT. 

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

 

DESEMBARGADOR ORLANDO ROCHA FILHO

no Exercício da Presidência 

Maceió, 22 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 23/10/2019, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612364 e o código CRC 89C70F5C.

0004650-71.2019.6.02.8502 0612364v5

Publicador_DJE nº 20190202
Disponibilização: 23/10/2019
Publicação: 24/10/2019
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 407/2019 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 202, de 24/10/2019, às fls. 02/03.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 24/10/2019, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613687 e o código CRC B941A039.

0004650-71.2019.6.02.8502 0613687v3
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DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2019.
Publicada a Portaria Presidência nº 407/2019 no

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos termos da Certidão 0613687, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração, à STI e à EJE para ciência aos interessados e
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/10/2019, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613700 e o código CRC 3B2F0BC9.

0004650-71.2019.6.02.8502 0613700v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2019.
À SEDESC para que o servidor Alex Henrique

Monte Nunes tome ciência da publicação da Portaria
Presidência 407 (0612364) e dê continuidade aos feitos.

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 28/10/2019, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614862 e o código CRC CD6DC481.

0004650-71.2019.6.02.8502 0614862v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2019.
À SEALMOX.
Para ciência do servidor Sérgio Vilela Menegaz

acerca da publicação da Portaria Presidência 407 (0612364) e
início dos atos de gestão.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/10/2019, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615170 e o código CRC D413F96E.

0004650-71.2019.6.02.8502 0615170v1
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Estudos Preliminares

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

Nesse mundo globalizado e virtual em que vivemos, é indubitável
ver que as informações são repassadas numa constante mudança, que tem
nos levado a enfrentar ritmos cada vez mais acelerados para alcançar os
objetivos e manter a excelência nos serviços que são disponibilizados.

A Escola Judiciária busca, incessantemente, identificar os pontos
que devem ser trabalhados e renovados para que possa atingir os melhores
resultados, razão pela qual pretende retomar a produção da “Revista
Eletrônica EJE/AL” para disponibilizá-la em sua página da internet, sabendo-se
que a Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral identificou o informativo daquela
Escola como material de grande interesse para divulgação na Biblioteca
Digital da Justiça Eleitoral.

O informativo será criado em dois formatos distintos: o
eletrônico, como novo modelo de interação, contendo itens dinâmicos e
interativos para fácil e rápida navegação, cujo conteúdo envolverá matérias de
interesse do Tribunal, servidores e magistrados, com a divulgação de artigos
originais, reportagens, entrevistas, entretenimentos, entre outros; e o
arquivo PDF, com a incorporação do conteúdo estático para que o leitor
possa "folhear", salvar ou imprimir o material quando necessário.

A edição da Revista será semestral e não só enriquecerá o acervo
cultural deste Regional, como também dará ampla e eficaz publicidade às
ações realizadas por esta unidade.

Nesse plano, e para a concretização do objetivo supracitado,
torna-se necessária à aquisição de licença do software Adobe InDesign na
versão mais atualizada, eis que é o programa responsável pela produção
técnica e visual da revista eletrônica.

O Adobe InDesign é um software da Adobe Systems desenvolvido
para diagramação e organização de páginas e permite criar e publicar
documentos para impressão e mídia digital. O software tem tudo para criar
livros, revistas digitais, PDFs interativos, documentos online interativos
envolvidos com áudio, vídeo, animações e muito mais.

Em conjunto com o Adobe InDesign, é necessária a aquisição de
licença do Software CorelDRAW, última versão, para a criação de cartazes,
folders, banners, crachás, placas, relatórios, entre outros projetos que são
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elaborados não só para esta EJE, como também para outras unidades deste
Tribunal.

O CorelDRAW é um programa de computação gráfica para criar
desenhos, ilustração vetorial, edição de fotos, textos e tudo em um único
programa. Possui resultados de qualidade profissional e compatibilidade com
muitos formatos de arquivos. Por ser um aplicativo com recursos de texto
sofisticados, oferece suporte a estilos e controle de textos intuitivos, bem
como recursos de impressão, imposição e separação de cores.
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

Podemos destacar, de forma geral, que os produtos requeridos
para atendimento das necessidades da unidade solicitante deverão, no
mínimo, apresentar as seguintes características:

 
1. A licença para Adobe InDesign deverá, no mínimo, atender aos

seguintes requisitos:

Permitir a instalação e uso do Adobe InDesign, em sua versão mais
recente e na língua portuguesa do Brasil, compatível com Microsoft
Windows 10 64 bit;
Ter um prazo de validade de 01 ano a partir da data
disponibilização da mesma para o TRE-AL;
Permitir o download e instalação da versão mais recente do
software diretamente no site da Adobe;
Permitir atualização para novas versões do sofware no período de
validade da licença;
Dar direito a suporte on-line em português via site ou telefone para
problemas relacionado ao download, instalação e erros
apresentados pelo software;

2. A licença para CorelDRAW Graphics Suite deverá, no mínimo:

Ter prazo de validade indeterminada, permitindo que o TRE-AL
possa utiliza-lo por tempo indeterminado sem custos adicionais de
licenciamento;
Permitir a instalação e uso dos seguintes sofwares em sua versão
mais recente, no momento do recebimento da licença pelo TRE-AL:

CorelDRAW;
Corel PHOTO-PAINT;
Corel Font Manager;
PowerTRACE;
CONNECT;
CAPTURE;
CorelDRAW.app;
AfterShot;
BenVISTA PhotoZoom;

Todos os sofwares deverão estar na língua portuguesa do Brasil e
serem compatíveis com Microsoft Windows 10 64 bit;
Permitir o download e instalação do sofware diretamente do site do
fabricante ou vir acompanhada de mídias originais (DVD ou
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Pendrive) contendo todos os arquivos necessários à instalação e
uso dos softwares.
Dar direito a suporte on-line em português via site ou telefone para
problemas relacionado ao download, instalação e erros
apresentados pelo software.

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
No mercado de design e editoração, a Adobe e a Corel

disponibilizam ferramentas que são consideradas padrões de fato nesse
segmento. Sendo a grande maioria das ferramentas de propriedade da Adobe.

A demanda da Escola Judiciária foca-se em criação de layouts,
desenho e ilustrações vetoriais. Para essa demanda temos os seguintes
sofwares dessas empresas:

 
1. Design e layout para publicação impressa ou digital:

Adobe InDesign

2. Desenhos e ilustrações vetoriais:

Adobe Ilustrator
CorelDRAW

4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):
Ata de Registro de Preços 76/2018 do TRT da 18ª Região

e Pregão Eletrônico Nº 18/2019 do TRE-CE.
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

Além das soluções líderes de mercado, podemos listar algumas
soluções alternativas tanto pagas quanto open source, dentre as quais
podemos destacar:

Adobe In Design
Microsoft Publisher
Scribus (Open Source)

CorelDRAW
Adobe Ilustrator CC
Inkscape (Open Source)

6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):
Não foi encontrada nenhum software equivalente aos sofwares

requeridos.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

No mercado há alternativas de empresas menores e algumas
open source, porém nenhuma delas parece ter relevância no mercado para
gozar de serviços de capacitação além de pontenciais problemas de
interopabilidade devido a falta de suporte de gráficas e sistemas móveis, que
dão suporte primariamente às ferramentas consideradas padrão no mercado.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

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

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

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

Custos estimados

Item Quantidade Valor
estimado

Adobe InDesign CC - licença de 01 ano
pré paga 01 R$ 1.260,00

CorelDRAW Graphics Suite 2019 -
versão completa - licença perpétua 01 R$ 2.399,00

Total R$
3.659,00

 

12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
Ao aproveitarmos a expertise dos servidores que já trabalham

nas ferramentas Adobe InDesign e CorelDRAW, há uma economia em
capacitação e aumento da produtividade. A adoção de ferramentas distintas
ou até Open Source, apesar de poderem apresentar uma economia ao órgão
na compra de licenças, haveria a necessidade de se investir em capacitação
para os servidores nas novas ferramentas e a perda da experiência já
adiquirida pela Unidade. Assim, a escolha mais vantajosa, s.m.j., parece ser a
solução inicialmente indicada pela Unidade Demandante.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Aquisição de licenças para software para diagramação e
organização de páginas, criação e publicação de documentos para impressão e
mídia digital. O software deverá oferecer recursos para a criação de livros,
revistas digitais, PDFs interativos, documentos online interativos envolvidos
com áudio, vídeo, animações e muito mais.

Aquisição de licença de sofware para a criação de cartazes,
folders, banners, crachás, placas, relatórios.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

O planejamento e as ações que a Escola Judiciária do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas realizará, no período de 2018-2019, consoante as
metas delineadas pelo planejamento estratégico do TRE/AL.

O principal objeto das ações que apresentamos, por meio de um
planejamento de médio prazo, é o desenvolvimento de atividades de
qualificação, aprimoramento, publicação e divulgação de trabalhos realizados
no âmbito do Direito Eleitoral.

Com o Plano Estratégico, a Escola Judiciária Eleitoral pretende
conferir previsibilidade das atividades e eventos programados, bem como
propiciar maior eficácia às ações realizadas.
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15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):
O software Adobe InDesign será utilizado para a edição da

“Revista Eletrônica EJE/AL” para ser disponibilizada em nossa página na
internet e conterá itens dinâmicos e interativos para fácil e rápida navegação,
cujo conteúdo envolverá matérias de interesse do Tribunal, servidores e
magistrados, com a divulgação de artigos originais, reportagens, entrevistas,
entretenimentos, entre outros, como também dará ampla e eficaz publicidade
às ações realizadas por esta unidade

O software CorelDraw será utilizado para na criação e
produção de cartazes, folders, banners, crachás, placas, relatórios, entre
outros projetos que são elaborados não só para esta EJE, como também para
outras unidades deste Tribunal.
16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):

Está prevista a aquisição imediata de:

01 licença de 01 ano para Adobe InDesign;
01 licença perpétua para o CorelDRAW Graphics Suite 2019.

17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):
Não será necessário, com as informações disponíveis no

momento, nenhuma adequação para o uso dos sofwares na infraestrutura do
TRE-AL.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Estima-se que será necessário um orçamento de cerca de R$
3.659,00 para aquisição da solução.
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

Não se aplica.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

Como a licença para uso do Adobe InDesign é apenas
comercializa na forma de assinatura anual, há a possibilidade de a unidade
deixar de ter acesso a o sofware após o vencimento da licença.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

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

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

A aquisição de licenças de softwares diversos, objeto deste
Estudo Preliminar, possui características comuns e usuais encontradas no
mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser
objetivamente definidos.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):
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De acordo com a proposta desta contratação e de acordo com os
requisitos levantados, vimos que o objeto desta contratação poderá ser divido
em itens e que a divisão não irá trazer prejuízo para o objetivo final almejado,
tendo em vista que os softwares solicitados pelos demandantes serem
desenvolvidos por fabricantes diferentes.

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

Por item.

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

Por se tratar de bens e serviços comuns a contratação ora
pretendida é oferecida por diversos fornecedores no mercado de TIC, vez que
apresenta características padronizadas e usuais. Assim, trata-se de serviço
comum e, portanto, licitação via Pregão, em sua forma eletrônica, pelo tipo
menor preço global, previamente ao menor preço individual de cada item.

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

 

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

3.6.1 O prazo de suporte técnico do objeto desta aquisição será
de no mínimo 12 (doze) meses de prestação de serviços “site web”, em horário
comercial, nos dias úteis, a contar do seu recebimento definitivo.

3.6.2 O suporte do referido subitem acima deverá ser firmado
pelo fabricante e em idioma português.

3.6.3 O fabricante da solução deverá manter site na internet em
português que contenha os manuais, atualizações para download, FAQs,
instruções, contatos e quaisquer outras informações necessárias para devido
uso.

3.6.4 O fabricante/fornecedor deverá manter suporte técnico
(para resolução de dúvidas e problemas de acessos aos softwares objeto deste
estudo), durante todo o prazo de vigência do contrato, através dos seguintes
meios: Site, e-mail e telefone.

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

Para a composição da Equipe de Apoio e Gestão da Contratação, foram feitas as
seguintes indicações:

Função Nome e-mail Unidade

Demandante Mônica Maciel Braga de
Souza

monicasouza@tre-
al.jus.br EJE

Técnico Alex Henrique Monte
Nunes

alexmonte@tre-
al.jus.br SEDESC

Administrativo Sérgio Vilela Menegaz
Lima sergiolima@tre-al.jus.br SEPAT
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20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):

Para a composição da Equipe de Apoio e Gestão da Contratação, foram feitas as
seguintes indicações:

Função Nome e-mail Unidade

Demandante Mônica Maciel Braga de
Souza

monicasouza@tre-
al.jus.br EJE

Técnico Alex Henrique Monte
Nunes

alexmonte@tre-
al.jus.br SEDESC

Administrativo Sérgio Vilela Menegaz
Lima sergiolima@tre-al.jus.br SEPAT

21. Análise de Riscos:

Considerando especialmente o histórico da aquisição de outras licenças de softwares,
os seguintes riscos foram identificados:

Risco 01 Falta de recursos orçamentários
Probabilidade Média
Impacto Alto
Dano

 
Unidade demandante não receberá o
item necessário para cumprir suas
atividades de forma plena

 Impossibilidade de realizar a aquisião
Ação Preventiva Responsável
Remanejamento de
recursos COFIN

Inclusão do gasto no
orçamento da unidade
demandante

EJE

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Adobe InDesign

Buysoft
4Partner
Infobusiness

CorelDraw Graphic Suite 2019

Solo Network
Tradework
Brasofware

Maceió, 20 de novembro de 2019.
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https://buysoft.com.br/navegue-pelos-produtos/adobe/creative-cloud-para-governo/
https://4partner.com.br/adobe/adobe-creative-cloud/single-apps/
https://infob.com.br/licenciamento-adobe/
https://solonetwork.com.br/Produtos/Revenda-Corel/coreldraw-graphics-suite-2019
https://www.tradework.com.br/revenda-corel-autorizada-brasil-licencas-corel-representante-p-125.html
http://www.brasoftware.com.br/coreldraw-graphics-suite-2019-download-versao-completa-windows-21003.aspx/p


Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Técnico
Judiciário, em 25/11/2019, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624378 e o código CRC F363D00B.
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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 63 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Aquisição de licenças anual para o sofware Adobe InDesign e licença de uso perpértua para o CorelDraw Graphics
Suite para Windows.

02. Quantidade

Item Descrição Quantidade
01 Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 01
02 CorelDraw Graphics Suite para Windows - versão

completa 01

03. Resumo da Especificação do
Objeto

As especificações completas constam no Item 3.1 deste Termo de Referência, porém, podemos resumi-la da
seguinte forma:

Item 01 - Adobe InDesign - Assinatura 01 ano
O fornecedor deverá ser credenciado como revendedor oficial da Adobe;
Licença deverá ser válida por 01 ano a partir da emissão do empenho;
Sofware compatível com Microsoft Windows 10 64 bit;
O sofware deverá está em português do Brasil;
Deve estar em sua versão mais recente no momento do aceite definitivo;
Deve oferecer suporte on-line no site do fabricante, por telefone ou e-mail em horário comercial no
prazo de validade da licença;
O sofware deverá ser fornecido por download no site oficinal do fabricante ou por ferramentas por ele
oferecidas para esse fim;
A licença deverá dar acesso a correções e novas versões do sofware no período de sua vigência;

Item 02 - CorelDraw Graphics Suite para Windows - versão completa
O fornecedor deverá ser credenciado como revendedor oficial da Corel;
Licença perpétua;
O sofware deve ser entregue em sua versão mais recente no momento do aceite do item;
Sofware compatível com Microsoft Windows 10 64 bit;
O sofware deverá está em português do Brasil;
Deve estar em sua versão mais recente no momento do aceite definitivo;
Deve oferecer suporte on-line no site do fabricante, por telefone ou e-mail em horário comercial;
O sofware deverá ser fornecido por download no site oficinal do fabricante ou entregue em embalagem
original contendo as mídias originais de instalação;
A licença deverá dar acesso a correções do sofware a serem baixados no site do fabricante;

04. Valor Estimado Fornecido pela Seção de Instrução de Contratações
05. Justificativa Necessidades específicas da unidade demandante conforme detalhado no DOD 25 (0574509), item 2.
06. Prazo de Entrega 30 dias a partir da emissão da nota de empenho.
07. Adjudicação Por item e menor preço.
08. Classificação Orçamentária  

09. Local de Entrega
A entrega poderá ser por meio eletrônico, encaminhado para o email compras@tre-al.jus.br ou em mídia física, que
deverá ser entregue no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Aristeu de Andrade nº 377,
Farol. Maceió-AL. Fone: (82) 2122-7700; no horário de segunda a quinta de 13h as 19h e sexta de 07:30h as
13:30h. Aos cuidados da Coordenadoria de Soluções Corporativas, 8º andar.

10. Unidade Fiscalizadora Coordenadoria de Soluções Corporativas
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Aquisição de licenças anual para o sofware Adobe InDesign e
licença de uso perpértua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows.
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1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de licenças necessárias para utilização dos Sofwares
Adobe InDesign e do pacote de sofwares CorelDRAW Graphics Suite para
atendimento das necessidades específicas do demandante.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Nesse mundo globalizado e virtual em que vivemos, é indubitável
ver que as informações são repassadas numa constante mudança, que tem
nos levado a enfrentar ritmos cada vez mais acelerados para alcançar os
objetivos e manter a excelência nos serviços que são disponibilizados.

Esta Escola, ciente das atribuições institucionais que lhe são
outorgadas, busca, incessantemente, identificar os pontos que devem ser
trabalhados e renovados para que possa atingir os melhores resultados, razão
pela qual pretende retomar a produção da “Revista Eletrônica EJE/AL” para
disponibilizá-la em sua página da internet, sabendo-se que a Biblioteca Digital
da Justiça Eleitoral identificou nosso informativo como  material de grande
interesse para divulgação na Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral.

O informativo será criado em dois formatos distintos: o
eletrônico, como novo modelo de interação, contendo itens dinâmicos e
interativos para fácil e rápida navegação, cujo conteúdo envolverá matérias de
interesse do Tribunal, servidores e magistrados, com a divulgação de artigos
originais, reportagens, entrevistas, entretenimentos, entre outros; e o
arquivo PDF, com a incorporação do conteúdo estático para que o leitor
possa "folhear", salvar ou imprimir o material quando necessário.

A edição da Revista será semestral e não só enriquecerá o acervo
cultural deste Regional, como também dará ampla e eficaz publicidade às
ações realizadas por esta unidade.

Nesse plano, e para a concretização do objetivo supracitado,
conto com a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de tomar as medidas
adequadas à aquisição de licença do software Adobe InDesign na versão
mais atualizada, eis que é o programa responsável pela produção técnica e
visual da revista eletrônica.

O Adobe InDesign é um software da Adobe Systems desenvolvido
para diagramação e organização de páginas e permite criar e publicar
documentos para impressão e mídia digital. O software tem tudo para criar
livros, revistas digitais, PDFs interativos, documentos online interativos
envolvidos com áudio, vídeo, animações e muito mais.

Por oportuno, solicito, outrossim, a aquisição de licença
do Software CorelDRAW, última versão, para ser instalado no computador
da servidora Mônica Maciel Braga de Souza, eis que a mesma possui técnica
para a criação de cartazes, folders, banners, crachás, placas, relatórios, entre
outros projetos que são elaborados não só para esta EJE, como também para
outras unidades deste Tribunal.

O CorelDRAW é um programa de computação gráfica para criar
desenhos, ilustração vetorial, edição de fotos, textos e tudo em um único
programa. Possui resultados de qualidade profissional e compatibilidade com
muitos formatos de arquivos. Por ser um aplicativo com recursos de texto
sofisticados, oferece suporte a estilos e controle de textos intuitivos, bem
como recursos de impressão, imposição e separação de cores.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A aquisição visa a aquisição das licenças para uso dos sofwares
necessários às necessidades de editoração eletrônica demandadas pela Escola
Jusiciária.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Possibilidade e criação de cartazes, folders, banners, crachás, placas, relatórios,
entre outros projetos que são elaborados não só pela EJE, como também para
outras unidades deste Tribunal;
Diagramação e organização utilizados para criação e publicação da revista
eletrônica editada pela EJE.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
A aquisição está alinhada com o planejamento e as ações que

a Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas realizará, no
período de 2018-2019, consoante as metas delineadas pelo planejamento
estratégico do TRE/AL.

O principal objeto das ações que apresentamos, por meio de um
planejamento de médio prazo, é o desenvolvimento de atividades de
qualificação, aprimoramento, publicação e divulgação de trabalhos realizados
no âmbito do Direito Eleitoral.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)

Estudos Preliminares SEDESC (0624378)
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a aquisição imediata de todos os itens contantes
neste Termo de Referência.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que, apesar dos sofwares definidos para aquisição
serem criados por fabricante específico, há uma ampla rede de revendas
oficiais autorizadas para comercialização de suas licenças.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
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Os bens a serem adquiridos tratam-se de licenças para utilização
de sofware, sendo uma de caráter perpétudo e outra que utiliza o modelo de
assinatura anual.

No que se refere à licença do Adobe InDesign, por se tratar de
licença por tempo determinado, utilizando o modelo de assinatura, pode,
s.m.j., ser caracterizado como serviço de natureza continuada já que sua
utilização pela unidade demandante terá caráter contínuo.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Por se tratar de aquisição imediata, não se aplica parcelamento
na aquisição dos itens.

Por se tratarem de itens distintos, sem qualquer
interdependência entre eles, o seu fornecimento poderá ser feito por
empresas diferentes sem comprometimento da aquisição. Assim, ente-se que a
adjudicação pode ocorrer por item.
2.10 Vigência

Não se aplica para o Item 01, por se tratar de licença perpétua.
Para o Item 02, que é comercializado como assinatura, a vigência

será de 01 ano a contar do aceite definitivo do item.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A sugestão da equipe de planejamento é pela contratação por
licitação via pregão com aquisição imediata dos itens. Caso haja
necessidade de contingenciamento orçamentário poderá ser adotada a
modalidade de registro de preços.

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

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

Não foi identificada nenhuma adequação necessária na
infraestrutura do TRE-AL para a utilização dos sofwares adquiridos.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

Não se aplica.
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 contrato,
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 as
licenças conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e
no Contrato;

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

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

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

Especificações dos Items:
 
Item 01 - Adobe InDesign - Assinatura 01 ano

1. Licença de uso do Adobe InDesign pelo período de 01 ano a partir
da data disponibilização da mesma para o TRE-AL;

2. O sofware deve ser disponibilizado para instalação e uso em sua
versão mais recente;

3. O sofware deve ser compatível com Microsoft Windows 10 64 bit;
4. O sofware deve estar  traduzido para língua portuguesa do Brasil,
5. O fornecedor deverá ser uma revenda autorizada da Adobe

e constar em sua página de revendedores oficiais no
Brasil: https://adobedealreg.secure.force.com/PartnerSearch?
lang=pt_BR

6. O sofware deverá ser disponibilizado para download no site da
Adobe;

7. O TRE-AL deve ter acesso às novas versões, bem como
atualizações que corrigem erros ou falhas de segurança, do
sofware no período de validade da licença;

8. A assinatura incluir suporte on-line em português via site, e-mail ou
telefone, em horário comercial, para problemas relacionado ao
download, instalação e erros apresentados pelo software.

Item 02 - CorelDraw Graphics Suite para Windows - versão
completa

1. Licença de uso do CorelDRAW Graphics Suite para Windows -
versão completa;

2. A licença deverá ter prazo de validade indeterminado, permitindo
que o TRE-AL possa utiliza-lo por tempo indeterminado sem custos
adicionais de licenciamento;

3. O sofware deve ser disponibilizado para instalação e uso em sua
versão mais recente no momento do aceite definitivo do item;

4. O sofware deve ser compatível com Microsoft Windows 10 64 bit;
5. O sofware deve estar  traduzido para língua portuguesa do Brasil,
6. O fornecedor deverá ser uma revenda autorizada da Corel e

constar em sua página de revendedores oficinais no
Brasil: https://corelbrasil.com.br/onde-comprar

7. O sofware deve ser disponibilizado para download e instalação
diretamente do site da Corel; ou ser entregue em embalagem
original contendo mídias originais (DVD ou Pendrive) com todos os
arquivos necessários à instalação e uso;

8. A licença deverá incluir suporte on-line em português via site ou
telefone para problemas relacionado ao download, instalação e
erros apresentados.

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

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

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

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

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

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

1. Os itens podem ser entregues por meio eletrônico ou por meio físico;
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);
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4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os itens 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 itens estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os itens 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.

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

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

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

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

1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota 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

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de suftwares, 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. 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.
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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 fornecedores deverão ser revendedores oficiais dos

fabricantes do item que esteverem fornecedendo, sendo obrigatória sua
existência na lista de revendas oficiais do respectivo fabricante.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

Nã há.
Maceió, 21 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Técnico
Judiciário, em 25/11/2019, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625375 e o código CRC FFCB548B.

0004650-71.2019.6.02.8502 0625375v26
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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 novembro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Como membro da Comissão de Planejamento para

aquisição de sofwares (Adobe InDesign e CorelDraw)
demandado pela EJE, envio os respectivos Estudos
Preliminares (0624378) e o Termo de Referência
(0625375) para ciência e providências que V.Sª. achar
necessárias para o seguimento dos trâmites desta aquisição.

Em tempo, informo que os membros demandante e
administrativo desta Comissão encontram-se afastados no
momento, motivo pelo qual os supracitados documentos estão
subscritos apenas por este membro.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Técnico
Judiciário, em 25/11/2019, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0626339 e o código CRC 572E1E7F.

0004650-71.2019.6.02.8502 0626339v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2019.
À SEIC,

 

Senhor Chefe de Seção,
 
Remeto os presentes autos para, que considerando-

se as informações constantes nos
Eventos 0624378 e 0625375, se proceda com a pesquisa de
preços.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/11/2019, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0627862 e o código CRC E4775C79.

0004650-71.2019.6.02.8502 0627862v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Adobe InDesign - Assinatura 01 ano R$1.900,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$1.900,00

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Objeto: Assinatura de Licenças de Software

Descrição: LICENCIAMENTO DE DIREITOS
PERMANENTESDEUSODESOFTWAREPARA SERVIDOR - ASSINATURA
DA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE INDESIGN CC-GOVERNO-12 MESES

CatSer: 27464 - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE
SOFTWAREPARA SERVIDOR

Data: 01/06/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 56/2019 /
UASG: 120016

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: SVÇ

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

91.421.511/0001-32
* VENCEDOR *

CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - EPP R$1.900,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ASSINATURA DA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE INDESIGN CC-GOVERNO-12 MESES                                    

Relatór io gerado no dia 28/11/2019 17:57:54  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0004650-71.2019.6.02.8502

Pesquisa realizada entre 28/11/2019 17:55:07 e 28/11/2019 17:56:14

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

1) Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 1 1 Unidade 1900,00 R$1.900,00

2) CorelDraw Graphics Suite para Windows - versão completa 13 1 Unidade 2379,17 R$2.379,17

Valor Global: R$4.279,17

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade O fornecedor deverá ser credenciado como revendedor oficial da Adobe; Licença deverá ser válida por 01 ano a partir da emissão
do empenho; Sofware compatível com Microsoft Windows 10 64 bit; O sofware deverá está em português do Brasil; Deve estar 
em sua versão mais recente no momento do aceite definitivo; Deve oferecer suporte on-line no site do fabricante, por telefone ou
e-mail em horário comercial no prazo de validade da licença; O sofware deverá ser fornecido por download no site oficinal do fabr
icante ou por ferramentas por ele oferecidas para esse fim; A licença deverá dar acesso a correções e novas versões do sofware
no período de sua vigência;
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
RS Porto Alegre AV CARLOS GOMES, 281 (51) 3328-5553

Item 2: CorelDraw Graphics Suite para Windows - versão completa R$2.379,17

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$2.643,33

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
PMSP - Secretaria do Governo Municipal

Objeto: Aquisição de Licenças do Pacote Adobe Creative Cloud e Licenças do Pacote
CorelDraw Graphics Suíte 2019 de acordo com as especificações contidas no
Anexo I Termo de Referência..

Descrição: SISTEMA ( EQUIPAMENTO / SOFTWARE ) GERENCIAMENTO -
Licenças do Pacote CorelDraw Graphics Suite 2019 (single-user), licença
perpetua. As licenças devem ser compatíveis com o sistema operacional
Windows.

Data: 10/07/2019 10:55

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:112019 / UASG:925056

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/07/2019 17:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.315.087/0001-05
* VENCEDOR *

KA SOFTWARE EIRELI - ME R$1.776,00

Marca: Graphics Suite                                            
Fabricante:  CorelDraw                                            
Modelo :  2019 
Descrição:  CorelDraw Graphics Suite 2019 (single user) - Licença Perpétua                                    

Endereço:
,

23.912.729/0001-30 OSB SOFTWARE EIRELI - EPP R$1.777,56

Marca: CorelDraw Graphics                                            
Fabricante:  Corel                                            
Modelo :  2019 
Descrição:  Licenças do Pacote CorelDraw Graphics Suite 2019 (single-user). Período de Licença Perpetua. As licenças devem ser compatíveis com o sistema o
peracional Windows.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AV TENENTE-CORONEL ADALBERTO MENDES, 680 DARIO (11) 4280-6660 governo@osbs.com.br

27.968.090/0001-65 PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$2.411,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade CorelDraw Graphics Suite para Windows - versão completa O forneced
or deverá ser credenciado como revendedor oficial da Corel; Licença pe
rpétua; O sofware deve ser entregue em sua versão mais recente no m
omento do aceite do item; Sofware compatível com Microsoft Window
s 10 64 bit; O sofware deverá está em português do Brasil; Deve estar 
em sua versão mais recente no momento do aceite definitivo; Deve of
erecer suporte on-line no site do fabricante, por telefone ou e-mail em h
orário comercial; O sofware deverá ser fornecido por download no site 
oficinal do fabricante ou entregue em embalagem original contendo as 
mídias originais de instalação; A licença deverá dar acesso a correçõe
s do sofware a serem baixados no site do fabricante;

CorelDraw Graphics Suite para Windows - versão completa O
fornecedor deverá ser credenciado como revendedor oficial da Corel;
Licença perpétua; O sofware deve ser entregue em sua versão mais
recente no momento do aceite do item; Sofware compatível com
Microsoft Windows 10 64 bit; O sofware deverá está em português do
Brasil; Deve estar em sua versão mais recente no momento do aceite
definitivo; Deve oferecer suporte on-line no site do fabricante, por
telefone ou e-mail em horário comercial; O sofware deverá ser
fornecido por download no site oficinal do fabricante ou entregue em
embalagem original contendo as mídias originais de instalação; A
licença deverá dar acesso a correções do sofware a serem baixados
no site do fabricante;
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: COREL                                            
Fabricante:  COREL                                            
Modelo :  GRAPHICS SUITE 
Descrição:  Licenças do Pacote CorelDraw Graphics Suite 2019 (single-user), licença perpetua. As licenças devem ser compatíveis com o sistema operacional 
Windows. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS                                    

Endereço:
,

19.885.972/0001-39 CAMPOS & MENEZES LTDA - ME R$2.643,31

Marca: CorelDraw                                            
Fabricante:  Corel                                            
Modelo :  Graphics Suite 
Descrição:  Licenças do Pacote CorelDraw Graphics Suite 2019 (single-user), licença perpetua. As licenças devem ser compatíveis com o sistema operacional 
Windows.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro R BARATA RIBEIRO, 646 Graziella Bueno (11) 5014-7000 graziella@officer.com.br

29.459.457/0001-40 CONTABILTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI R$2.643,33

Marca: Corel                                            
Fabricante:  Corel                                            
Modelo :  Corel Draw 2019 
Descrição:  Licenças do Pacote CorelDraw Graphics Suite 2019 (single-user), licença perpetua. As licenças devem ser compatíveis com o sistema operacional 
Windows. CorelDRAW Graphics Suite 2019 Single User Business License (Windows)                                    

Endereço:
,

31.953.708/0001-90 XPOSITUM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI R$2.645,41

Marca: CorelDRAW Graphics                                            
Fabricante:  Corel                                            
Modelo :  2019 
Descrição:  CorelDRAW Graphics Suite 2019 Single User Business License (Windows) - LCCDGS2019ML                                    

Endereço:
,

16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA LTDA - ME R$2.806,00

Marca: Corel                                            
Fabricante:  Corel                                            
Modelo :  Graphics Suite 
Descrição:  Licenças do Pacote CorelDraw Graphics Suite 2019 (single-user), licença perpetua. As licenças devem ser compatíveis com o sistema operacional 
Windows.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SC Joinville AV GETULIO VARGAS, 1063 Diego Perez Alvarez (47) 3025-4100 vendas@licitectecnologia.com.br

28.800.572/0001-74 TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO R$3.000,00

Marca: Corel                                            
Fabricante:  Corel                                            
Modelo :  2019 
Descrição:  Licenças do Pacote CorelDraw Graphics Suite 2019 (single-user), licença perpetua. As licenças devem ser compatíveis com o sistema operacional 
Windows.                                    

Endereço:
,

27.218.328/0001-35 ABR INFORMATICA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME R$5.000,00

Marca: CorelDraw                                            
Fabricante:  CorelDraw                                            
Modelo :  CorelDraw Graphics Suíte 2019 
Descrição:  Licenças do Pacote CorelDraw Graphics Suite 2019 (single-user), licença perpetua. As licenças devem ser compatíveis com o sistema operacional 
Windows.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R 36 NORTE LOTE 3350 BLOCO C APARTAMENTO, 806 ANDRÉ (61) 3551-6503 andre.ramos@abrti.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$2.115,00

Órgão: Conselho Regional de Enfermagem do Parana Data: 20/08/2019 09:00
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Objeto: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual
aquisição futura e parcelada de materiais de consumo para informática, ativos
de rede, hardware para servidores e softwares de prateleira, mediante as
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos..

Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros
Softwares / Programas de Computador - Coreldraw Graphics Suite 2019
idioma português; plataforma Windows; modalidade licença perpétua.

CatSer: 27472 - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS
SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:112019 / UASG:389336

Lote/Item: /35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/08/2019 15:37

Homologação: 27/08/2019 14:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.556.998/0001-01
* VENCEDOR *

ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE R$1.750,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Coreldraw Graphics Suite 2019 idioma português; plataforma Windows; modalidade licença perpétua.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
DF Brasília ST SBS QUADRA 2, 12 (61) 3963-6313

29.459.457/0001-40 CONTABILTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI R$1.800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Coreldraw Graphics Suite 2019 SE ESPECIAL EDITION – idioma português; plataforma Windows; modalidade licença perpétua.                                    

Endereço:
,

32.314.972/0001-47 CAROLINA KOZAR DOS SANTOS 11610141954 R$2.430,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2019 SKU: ESDCDGS2019AM DESCRIÇÃO Software de design gráfico " Novos efeitos não destrutivos para objetos 
vetoriais e de bitmap " Mais controle sobre objetos, camadas e páginas " Melhorias no fluxo de trabalho de pixels para documentos perfeitos em todos os pixels 
" Novidade na suíte! Trabalhe em qualquer lugar com o CorelDRAW.app Windows 10*, Windows 8.1 ou Windows 7 (edições de 32 ou 64 bits), com os services 
packs e as atualizações mais recentes " Intel Core i3/5/7 ou AMD Athlon 64 " 2 GB de RAM " 2.5 GB de espaço livre no disco rígido " Mouse, tablet ou tela multito
que " Resolução de tela 1280 x 720 a 100% (96 dpi) " Microsoft Internet Explorer 11 ou superior " Microsoft .NET Framework 4.7 " Unidade de CD opcional (para 
instalação da versão embalada). A instalação pelo CD requer um download de até 800 MB " É necessária uma conexão com a Internet para instalar e autenticar o
 CorelDRAW Graphics Suite e acessar alguns dos componentes de software incluídos, conteúdo e recursos on-line *O CorelDRAW Graphics Suite 2019 é compa
tível com o Windows 10, v Produto ESD (Download, não vem físico)                                    

Endereço:
,

09.159.503/0001-89 WEIKAN TECNOLOGIA LTDA R$2.486,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CorelDRAW Graphics Suite 2019, português, plataforma Windows, perpétua.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SC São José R ANTENOR VALENTIM DA SILVA, 853 Lauro Rubens Fugii (48) 3258-2300 comercial@weikan.inf.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, 28 de novembro de 2019.
Senhora Coordenadora Substituta,
 
Tratam os autos da aquisição de Aquisição de licenças

anual para o sofware Adobe InDesign e licença de uso perpértua para
o CorelDraw Graphics Suite para Windows, de acordo especificações
constantes no termo de referência 0625375.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho GSAD 0627862.
 
Feito ampla pesquisa de valores praticados em sitios

eletrônicos especializados , e comparados também aos valores
praticados no banco de preços que tem por base em procedimentos
governamentais recentes , chegamos ao relatório estimativo de
preços 0628659, onde para o valor unitário estimado para o Item 01
em R$ 1900,00 e para o Item 02 R$ 2.379,17  e  valor Global de R$
4.279,17 (Quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e dezesete
centavos).

 
Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de

licitação, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, com base na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 3.555/2000 e
5.450/2005.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 28/11/2019, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0628661 e o código CRC 8DD5ED1F.

0004650-71.2019.6.02.8502 0628661v1
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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 2019.
À SAD,
Para ciência da pesquisa de preços e demais

providências, inclusive deliberação quanto a sugestão da
unidade requisitante pela aquisição imediata dos itens, mas
que caso haja necessidade de contingenciamento
orçamentário poderá ser adotada a modalidade de registro de
preços.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 28/11/2019, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0628684 e o código CRC FD8D2EE7.

0004650-71.2019.6.02.8502 0628684v1
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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 dezembro de 2019.
Retornem os autos à SLC, para elaborar a minuta

do edital para abertura do certame após o recesso.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/12/2019, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0633320 e o código CRC 6BC777DF.
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2019.
Em aditamento ao Despacho GSAD 0633320,

remeto os autos à SGO/COFIN, para cancelamento da
competente reserva de crédito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/12/2019, às 12:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636699 e o código CRC F37D1B61.
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DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0636699).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/12/2019, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637030 e o código CRC 37450A8F.
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  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
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    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 
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                                                                    CONTINUA ...
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DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.
À SAD
 
Após cancelamento da reserva de crédito,

encaminhamos os autos para ciência e providências da
gestão.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 16/12/2019, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637449 e o código CRC C081C974.
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DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.
À SLC, na forma do despacho GSAD 0633320.
Ressalto que o feito, antes de ser submetido à

análise da AJ-DG, deverá ser encaminhado à SGO/COFIN, para
necessária reserva de crédito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/12/2019, às 19:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637462 e o código CRC A02AE564.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
 

PROCESSO Nº 0004650-71.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de licença anual para o software Adobe 
InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows, 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 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações 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 aquisição de licença anual para o software 
Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows, 
conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

 
2 – DOS PRAZOS.  
 

2.1. O prazo máximo para a entrega das licenças é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer 
primeiro. 

 
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. 
 

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

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

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 
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11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

da legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49.  

a.1) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 

de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 
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h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

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

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

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

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos critérios 

de preferência. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

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

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

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

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

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

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação. 

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

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

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

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

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

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

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

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor total de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I.  

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

Contratada. 

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

data de sua apresentação.  

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

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 

critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

 

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

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 
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devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

somente estas participarão da fase de lances. 

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

e os licitantes. 

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

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

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

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

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

lance final e fechado. 

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

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
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que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

o encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

atender às exigências de habilitação. 

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

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

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

próprio do sistema. 

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

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

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

dos lances.  

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

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

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

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

coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo 
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à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

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

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

melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

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

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

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

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

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

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

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

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

poderá apresentar melhor oferta. 

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

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

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

fechado. 

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

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
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7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

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

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 

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

artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 

2010. 

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

da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou 

empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no 

Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação 

às médias e às grandes empresas na mesma situação. 

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

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

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão 

enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 

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

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados são os constantes do Anexo I-A, que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
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instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

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

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

que fundamentam a suspeita. 

 

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

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

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

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

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

aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, 
no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha 
para contratação sugerido no ANEXO II. 

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

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

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

nova data e horário para a sua continuidade. 

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

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.29. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 
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9.1.1. SICAF; 

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

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

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

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

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

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

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

 

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

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

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

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

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

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

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

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

administradores; 

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

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

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

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

administradores; 

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

autorização; 

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

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Físicas, conforme o caso; 
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b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

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

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do 

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
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regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 
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10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 

 

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

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

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

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

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 

a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 

e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 

data de recebimento da impugnação. 

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

do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

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

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Nota 
de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, valor, prazo de 
entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus anexos. 
 
16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou se 
recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
17.1. O prazo para entrega das licenças é de 30 (trinta) 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: compras@tre-al.jus.br ou em mídia física, que 
deverá ser entregue no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida 
Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL. Fone: (82) 2122-7700, no horário de segunda 
a quinta de 13h as 19h e sexta de 07:30h as 13:30h, aos cuidados da Coordenadoria de 
Soluções Corporativas, 8º andar, para aceitação e consequente recebimento do objeto 
licitado. 

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

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

17.2.2. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

17.2.3. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às 
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
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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, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no 
caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias 
corridos; 

- 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; e 

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

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 da Nota de Empenho, no caso de inexecução 
total da obrigação assumida, 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.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de 
fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas 
em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos 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 aos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de 
Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade 
do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de 
regularidade para com a Fazenda Estadual 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)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

19.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados 
no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 33.90.40 (Serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação). 
 
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 disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 

b)Fornecer as 
licenças conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições   
estabelecidas no Edital,  na Proposta e no Contrato; 

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

d)Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conform
e 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 itens 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 no 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)  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. 

m) 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; 
 
n) 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; 
 
o) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
p) 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; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
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r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis 
com o regime de Direito Público. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

23.2.    Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

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

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

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

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

23.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

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

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

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

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Especificações dos itens, quantitativos a serem adquiridos e preços 
máximos admitidos; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão). 
 

23.17. 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 2020. 

 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 

01. Objeto 
Aquisição de licenças anual para o sofware Adobe InDesign e 
licença de uso perpértua para o CorelDraw Graphics Suite para 
Windows. 

02. Quantidade 

Item Descrição Quantidade 

01 Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 01 

02 
CorelDraw Graphics Suite para Windows 

- versão completa 
01 

 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

As especificações completas constam no Item 3.1 deste Termo de 
Referência, porém, podemos resumi-la da seguinte forma: 

 Item 01 - Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 
o O fornecedor deverá ser credenciado como 

revendedor oficial da Adobe; 
o Licença deverá ser válida por 01 ano a partir da 

emissão do empenho; 
o Sofware compatível com Microsoft Windows 10 64 

bit; 
o O sofware deverá está em português do Brasil; 
o Deve estar em sua versão mais recente no 

momento do aceite definitivo; 
o Deve oferecer suporte on-line no site do 

fabricante, por telefone ou e-mail em horário 
comercial no prazo de validade da licença; 

o O sofware deverá ser fornecido por download no 
site oficinal do fabricante ou por ferramentas por 
ele oferecidas para esse fim; 

o A licença deverá dar acesso a correções e novas 
versões do sofware no período de sua vigência; 

 Item 02 - CorelDraw Graphics Suite para Windows - 
versão completa 

o O fornecedor deverá ser credenciado como 
revendedor oficial da Corel; 

o Licença perpétua; 
o O sofware deve ser entregue em sua versão mais 

recente no momento do aceite do item; 
o Sofware compatível com Microsoft Windows 10 64 

bit; 
o O sofware deverá está em português do Brasil; 
o Deve estar em sua versão mais recente no 

momento do aceite definitivo; 
o Deve oferecer suporte on-line no site do 

fabricante, por telefone ou e-mail em horário 
comercial; 

o O sofware deverá ser fornecido por download no 
site oficinal do fabricante ou entregue em 
embalagem original contendo as mídias originais 
de instalação; 
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o A licença deverá dar acesso a correções do 
sofware a serem baixados no site do fabricante; 

04. Valor Estimado Fornecido pela Seção de Instrução de Contratações 

05. Justificativa 
Necessidades específicas da unidade demandante conforme detalhado 

no DOD 25 (0574509), item 2. 

06. Prazo de Entrega 30 dias a partir da emissão da nota de empenho. 

07. Adjudicação Por item e menor preço. 

08. Classificação Orçamentária   

09. Local de Entrega 

A entrega poderá ser por meio eletrônico, encaminhado para o email 
compras@tre-al.jus.br ou em mídia física, que deverá ser entregue no 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Aristeu de 
Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. Fone: (82) 2122-7700; no horário de 

segunda a quinta de 13h as 19h e sexta de 07:30h as 13:30h. Aos 
cuidados da Coordenadoria de Soluções Corporativas, 8º andar. 

10. Unidade Fiscalizadora Coordenadoria de Soluções Corporativas 

11. Unidade Gestora SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Aquisição de licenças anual para o sofware Adobe InDesign e licença de 
uso perpértua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de licenças necessárias para utilização dos Sofwares Adobe 
InDesign e do pacote de sofwares CorelDRAW Graphics Suite para atendimento das 
necessidades específicas do demandante. 

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

Nesse mundo globalizado e virtual em que vivemos, é indubitável ver 
que as informações são repassadas numa constante mudança, que tem nos levado a 
enfrentar ritmos cada vez mais acelerados para alcançar os objetivos e manter a 
excelência nos serviços que são disponibilizados. 

Esta Escola, ciente das atribuições institucionais que lhe são 
outorgadas, busca, incessantemente, identificar os pontos que devem ser trabalhados e 
renovados para que possa atingir os melhores resultados, razão pela qual pretende 
retomar a produção da “Revista Eletrônica EJE/AL” para disponibilizá-la em sua página 
da internet, sabendo-se que a Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral identificou nosso 
informativo como  material de grande interesse para divulgação na Biblioteca Digital da 
Justiça Eleitoral. 

O informativo será criado em dois formatos distintos: o eletrônico, como 
novo modelo de interação, contendo itens dinâmicos e interativos para fácil e rápida 
navegação, cujo conteúdo envolverá matérias de interesse do Tribunal, servidores e 
magistrados, com a divulgação de artigos originais, reportagens, entrevistas, 
entretenimentos, entre outros; e o arquivo PDF, com a incorporação do conteúdo 
estático para que o leitor possa "folhear", salvar ou imprimir o material quando 
necessário. 

A edição da Revista será semestral e não só enriquecerá o acervo 
cultural deste Regional, como também dará ampla e eficaz publicidade às ações 
realizadas por esta unidade. 

Nesse plano, e para a concretização do objetivo supracitado, conto com 
a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de tomar as medidas adequadas à 
aquisição de licença do software Adobe InDesign na versão mais atualizada, eis que é o 
programa responsável pela produção técnica e visual da revista eletrônica. 

O Adobe InDesign é um software da Adobe Systems desenvolvido para 
diagramação e organização de páginas e permite criar e publicar documentos para 
impressão e mídia digital. O software tem tudo para criar livros, revistas digitais, PDFs 
interativos, documentos online interativos envolvidos com áudio, vídeo, animações e 
muito mais. 

Por oportuno, solicito, outrossim, a aquisição de licença do Software 
CorelDRAW, última versão, para ser instalado no computador da servidora Mônica Maciel 
Braga de Souza, eis que a mesma possui técnica para a criação de cartazes, folders, 
banners, crachás, placas, relatórios, entre outros projetos que são elaborados não só 
para esta EJE, como também para outras unidades deste Tribunal. 

O CorelDRAW é um programa de computação gráfica para criar 
desenhos, ilustração vetorial, edição de fotos, textos e tudo em um único programa. 
Possui resultados de qualidade profissional e compatibilidade com muitos formatos de 
arquivos. Por ser um aplicativo com recursos de texto sofisticados, oferece suporte a 
estilos e controle de textos intuitivos, bem como recursos de impressão, imposição e 
separação de cores. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A aquisição visa à aquisição das licenças para uso dos sofwares 
necessários às necessidades de editoração eletrônica demandadas pela Escola 
Judiciária. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 
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 Possibilidade e criação de cartazes, folders, banners, crachás, placas, relatórios, 
entre outros projetos que são elaborados não só pela EJE, como também para 
outras unidades deste Tribunal; 

 Diagramação e organização utilizados para criação e publicação da revista 
eletrônica editada pela EJE. 

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

A aquisição está alinhada com o planejamento e as ações que a Escola 
Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas realizará, no período de 2018-2019, 
consoante as metas delineadas pelo planejamento estratégico do TRE/AL. 

O principal objeto das ações que apresentamos, por meio de um 
planejamento de médio prazo, é o desenvolvimento de atividades de qualificação, 
aprimoramento, publicação e divulgação de trabalhos realizados no âmbito do Direito 
Eleitoral. 

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

Estudos Preliminares SEDESC (0624378) 

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

É pretendida a aquisição imediata de todos os itens contantes neste 
Termo de Referência. 

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

Verifica-se que, apesar dos sofwares definidos para aquisição serem 
criados por fabricante específico, há uma ampla rede de revendas oficiais autorizadas 
para comercialização de suas licenças. 

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

Os bens a serem adquiridos tratam-se de licenças para utilização de 
sofware, sendo uma de caráter perpétudo e outra que utiliza o modelo de assinatura 
anual. 

No que se refere à licença do Adobe InDesign, por se tratar de licença 
por tempo determinado, utilizando o modelo de assinatura, pode, s.m.j., ser 
caracterizado como serviço de natureza continuada já que sua utilização pela unidade 
demandante terá caráter contínuo. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Por se tratar de aquisição imediata, não se aplica parcelamento na 
aquisição dos itens. 

Por se tratarem de itens distintos, sem qualquer interdependência entre 
eles, o seu fornecimento poderá ser feito por empresas diferentes sem 
comprometimento da aquisição. Assim, entende-se que a adjudicação pode ocorrer por 
item. 

2.10 Vigência 

Não se aplica para o Item 01, por se tratar de licença perpétua. 

Para o Item 02, que é comercializado como assinatura, a vigência será 
de 01 ano a contar do aceite definitivo do item. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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A sugestão da equipe de planejamento é pela contratação por licitação 
via pregão com aquisição imediata dos itens. Caso haja necessidade de 
contingenciamento orçamentário poderá ser adotada a modalidade de registro de 
preços. 

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

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. 

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

Não foi identificada nenhuma adequação necessária na infraestrutura do 
TRE-AL para a utilização dos sofwares adquiridos. 

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

Não se aplica. 

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 contrato, 

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 cont
raditório 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 as 
licenças conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabele
cidas no Edital, na Proposta e no Contrato; 

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

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme per
íodos, 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 
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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 itens 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 ri
gorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

Especificações dos Itens: 

  

Item 01 - Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 

1. Licença de uso do Adobe InDesign pelo período de 01 ano a partir da data 
disponibilização da mesma para o TRE-AL; 

2. O sofware deve ser disponibilizado para instalação e uso em sua versão mais 
recente; 

3. O sofware deve ser compatível com Microsoft Windows 10 64 bit; 
4. O sofware deve estar  traduzido para língua portuguesa do Brasil, 
5. O fornecedor deverá ser uma revenda autorizada da Adobe e constar em sua 

página de revendedores oficiais no 
Brasil: https://adobedealreg.secure.force.com/PartnerSearch?lang=pt_BR 

6. O sofware deverá ser disponibilizado para download no site da Adobe; 
7. O TRE-AL deve ter acesso às novas versões, bem como atualizações que 

corrigem erros ou falhas de segurança, do sofware no período de validade 
da licença; 

8. A assinatura incluir suporte on-line em português via site, e-mail ou telefone, 
em horário comercial, para problemas relacionado ao download, instalação e 
erros apresentados pelo software. 

Item 02 - CorelDraw Graphics Suite para Windows - versão completa 

1. Licença de uso do CorelDRAW Graphics Suite para Windows - versão 
completa; 
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2. A licença deverá ter prazo de validade indeterminado, permitindo que o TRE-
AL possa utiliza-lo por tempo indeterminado sem custos adicionais de 
licenciamento; 

3. O software deve ser disponibilizado para instalação e uso em sua versão 
mais recente no momento do aceite definitivo do item; 

4. O software deve ser compatível com Microsoft Windows 10 64 bit; 
5. O software deve estar  traduzido para língua portuguesa do Brasil, 
6. O fornecedor deverá ser uma revenda autorizada da Corel e constar em sua 

página de revendedores oficinais no Brasil: https://corelbrasil.com.br/onde-
comprar 

7. O sofware deve ser disponibilizado para download e instalação diretamente 
do site da Corel; ou ser entregue em embalagem original contendo mídias 
originais (DVD ou Pendrive) com todos os arquivos necessários à instalação 
e uso; 

8. A licença deverá incluir suporte on-line em português via site ou telefone 
para problemas relacionado ao download, instalação e erros apresentados. 

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

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

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

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

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

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

1. Os itens podem ser entregues por meio eletrônico ou por meio físico; 
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 itens 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 itens estiverem de acordo com as especificações técnicas; 
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2. Após a entrega, os itens 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. 

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

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

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

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

1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota 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 

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto 
se refere ao fornecimento de suftwares, 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: 

1. Advertência: 
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de 

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

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

2. Multa de: 
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1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na 
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

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

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo 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; 

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

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

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

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

2. 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 fornecedores deverão ser revendedores oficiais dos fabricantes do 
item que esteverem fornecedendo, sendo obrigatória sua existência na lista de 
revendas oficiais do respectivo fabricante. 

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

Nã há. 

Maceió, 21 de novembro de 2019. 

 

ALEX HENRIQUE MONTE NUNES 
 Técnico Judiciário 

Minuta de edital (0638162)         SEI 0004650-71.2019.6.02.8502 / pg. 127



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

33 
 

 

 

                                               ANEXO I-A 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM 
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL  

01 

Adobe InDesign - 
Assinatura 01 ano, 
conforme especificações 
do edital e seus anexos. 

1 R$ 1.900,00 

02 

CorelDraw Graphics 
Suite para Windows – 
versão completa, 
conforme especificações 
do edital e seus anexos. 

1 R$ 2.379,17 
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                                                 ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 7486 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

  À SAD

 

  Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para
o CorelDraw Graphics Suite para Windows.
 
Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame,
seguindo outros editais, em que não há previsão de tal exclusividade em razão
do objeto ser da área de Tecnologia da Informação.
 
Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.29.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

 

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

 

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do
TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta,  ele
deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento
do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta seção divulgou os
valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.
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Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 17/12/2019, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 17/12/2019, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0638179 e o código CRC 0FE5BC05.

0004650-71.2019.6.02.8502 0638179v2
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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 dezembro de 2019.
 
 
Em face da Informação nº 7486 (evento nº 0638179),

ratifico os termos da minuta elaborada pela Seção de Licitações e
Contratos, ajustada ao novo Decreto nº 10.024/2019,
conforme evento nº 0638162.

À AJ-DG para a competente análise.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/12/2019, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0640302 e o código CRC F3C0CADA.

0004650-71.2019.6.02.8502 0640302v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de dezembro de 2019.
À SGO/COFIN para, antes da análise por parte

desta Assessoria Jurídica e como determinado pelo Senhor
Secretário de Administração no Despacho
GSAD 0637462, para a prévia e necessária reserva de crédito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/12/2019, às 09:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0640685 e o código CRC 283BD0F9.

0004650-71.2019.6.02.8502 0640685v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de dezembro de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho o AJ-DG

(0640685).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/12/2019, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0640689 e o código CRC 011E63E4.

0004650-71.2019.6.02.8502 0640689v1
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  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

  27/12/19  08:39                                      USUARIO : AGAMENON       

                                                       PAGINA  :      1         

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  POSICAO         : DEZEMBRO        - ABERTO                                    

  CONTA CONTABIL  : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL                              

                                                                                

    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 

    N 1 084612 0100000000 319000                                    754.792,23 C

    N 1 084621 0100000000 339000                                    653.050,98 C

    N 1 084621 0100000000 449000                                    583.171,26 C

    N 1 084622 0100000000 339000                                     78.048,03 C

    N 1 084799 0100000000 339000          UEL MANPREV                41.931,15 C

    N 1 084801 0100000000 339000          SUP ALSANTA                 2.110,29 C

    N 1 107670 0100000000 319000                                        173,00 C

    N 1 127699 0100000000 319100                                     47.563,70 C

    N 1 137489 0100000000 339000                                     11.957,65 C

    N 1 137490 0100000000 339000                                     11.981,41 C

    N 1 137491 0100000000 339000                                     25.245,43 C

    N 1 137492 0100000000 339000                                     88.264,50 C

                                                                    CONTINUA ...

  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA                 
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DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2019.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Tendo em vista a proximidade do final de exercício,

informamos o saldo do crédito disponível em investimento
(0640914) para fins de viabilizar a análise jurídica do
procedimento.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 27/12/2019, às 08:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0640915 e o código CRC 858C468A.

0004650-71.2019.6.02.8502 0640915v1
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

ASC OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA 85.759,00 -85.759,00 0,00

ASC Total 85.759,00 -85.759,00 0,00 0,00
CAMO ATENDENTE PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 0,00
CAMO AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO 800,00 800,00

CAMO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 4.400,00 4.400,00

CAMO SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS E ASSEMELHADOS 5.200,00 5.200,00

CAMO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 1.200,00 1.200,00

CAMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS2.400,00 2.400,00

CAMO MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS 6.600,00 6.600,00
CAMO MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL 14.600,00 -5.000,00 9.600,00CAMO MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL 14.600,00 -5.000,00 9.600,00
CAMO MEDICAMENTOS 4.400,00 4.400,00
CAMO VACINAS 28.200,00 -28.200,00 0,00
CAMO Total 67.800,00 -33.200,00 0,00 34.600,00

CODES ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 125.000,00 -125.000,00 125.000,00 125.000,00
CODES AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO 30.000,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00
CODES ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00
CODES AUXÍLIO TRANSPORTE- URBANO 28.089,60 -28.089,60 28.089,60 28.089,60
CODES ESTAGIÁRIOS 174.370,56 -124.370,56 124.370,56 174.370,56
CODES SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO 960,96 -960,96 960,96 960,96
CODES TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO 3.494,40 3.494,40
CODES PASSAGENS PARA O PAIS 113.568,00 113.568,00
CODES AUXILIO BOLSA PÓS-GRADUAÇÃO 31.850,00 31.850,00
CODES DIÁRIAS 112.320,00 -12.000,00 100.320,00
CODES PASSAGENS 60.000,00 60.000,00
CODES SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS DE RECRUTAMENTO, SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL162.000,00 162.000,00
CODES INDENIZAÇÕES 215.720,35 -115.720,35 100.000,00

CODES Total 1.057.373,87 -436.141,47 308.421,12 929.653,52
EJE AUDIO, VIDEO E FOTO 14.976,00 14.976,00
EJE BOLSA 0,00
EJE BONÉ 14.700,00 -14.700,00 0,00

A
nexo P

roposta O
rçam

entária 2020 - O
rdinário (0640929)         S
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

EJE CAMISETAS 13.704,00 13.704,00
EJE DIÁRIAS 11.650,00 11.650,00
EJE DIÁRIAS PARA COLABORADORES NO PAÍS 6.370,00 6.370,00
EJE HOMENAGENS 22.918,00 22.918,00
EJE IMPRESSOS 3.570,00 -3.570,00 0,00
EJE MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.080,00 2.080,00
EJE MATERIAL PARA DIVILGAÇÃO 17.300,00 -17.300,00 0,00
EJE PASSAGENS PARA O PAIS 10.000,00 10.000,00
EJE SERVIÇOS DE SELEÇÃO 4.784,00 4.784,00
EJE SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 30.665,00 -30.665,00 0,00
EJE ALUGUEL DE IMÓVEL 17.036,00 -17.036,00 0,00
EJE DIÁRIAS 34.944,00 34.944,00
EJE DIÁRIAS PARA MEMBROS 46.592,00 46.592,00
EJE PASSAGENS PARA O PAIS 11.416,00 11.416,00
EJE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 10.400,00 10.400,00
EJE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO  DE LANCHES 39.312,00 -19.312,00 19.312,00 39.312,00

EJE Total 312.417,00 -102.583,00 19.312,00 229.146,00
SAPEV APOIO ADMINISTRATIVO, COPEIRAGEM E MANUT. BENS IMÓVEIS 1.809.056,00 -102.358,40 102.358,40 1.809.056,00

SAPEV ATENDENTES 49.610,00 -49.610,00 0,00
SAPEV RECEPCIONISTAS 49.610,00 -49.610,00 0,00

SAPEV SERVIÇOS MÉDICOS 171.720,00 -171.720,00 0,00

SAPEV SERVIÇOS TÉCNICOS 104.811,00 -104.811,00 104.811,00 104.811,00
SAPEV DIÁRIAS 268.840,00 -60.000,00 208.840,00
SAPEV CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.871,00 25.871,00
SAPEV SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 944.597,00 944.597,00
SAPEV SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 24.613,00 24.613,00
SAPEV SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO 17.176,00 17.176,00
SAPEV SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 642.495,00 642.495,00
SAPEV TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 11.292,00 11.292,00

SAPEV ALUGUEL DE IMÓVEL PARA CARTÓRIO 595.196,00 595.196,00
SAPEV ALUGUEL IMÓVEL SEDE 1.668.000,00 1.668.000,00

SAPEV LOCAÇÃO DE DEMAIS IMÓVEIS 90.000,00 90.000,00
SAPEV LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ 23.912,00 23.912,00
SAPEV PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS 64.650,00 -20.000,00 20.000,00 64.650,00
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

SAPEV SEGURO GERAL DOS VEÍCULOS (modificou despesa agregada) 41.112,00 41.112,00
SAPEV SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS 4.564,00 4.564,00
SAPEV SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS 18.747,00 18.747,00
SAPEV SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA 61.464,00 -15.000,00 15.000,00 61.464,00
SAPEV TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 481,00 481,00
SAPEV SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FACHADA DOS IMÓVEIS 50.269,00 -50.269,00 0,00
SAPEV COMBUSTÍVEIS 180.610,00 -30.000,00 150.610,00
SAPEV SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 142.479,00 142.479,00

SAPEV VIGILÂNCIA ARMADA 1.719.877,00 -500.000,00 1.219.877,00
SAPEV Total 8.781.052,00 -1.153.378,40 242.169,40 7.869.843,00
SEALMOX MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 6.480,00 6.480,00
SEALMOX AÇÚCAR 5.950,00 5.950,00
SEALMOX ADOCANTE DIETETICO 1.060,00 1.060,00
SEALMOX ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 12.100,00 12.100,00
SEALMOX ÁGUA SANITÁRIA 2.450,00 2.450,00SEALMOX ÁGUA SANITÁRIA 2.450,00 2.450,00
SEALMOX ÁLCOOL 2.200,00 2.200,00
SEALMOX ALFINETE 45,00 45,00
SEALMOX BALDE 562,00 562,00
SEALMOX CAFÉ 24.500,00 -10.000,00 14.500,00
SEALMOX CERA PARA PISO 375,00 375,00
SEALMOX CHÁS 3.900,00 3.900,00
SEALMOX DESINFETANTE LIQUIDO 4.368,00 4.368,00
SEALMOX DESINFETANTE SOLIDO 4.992,00 4.992,00
SEALMOX DESODORIZADOR  DE AR 5.824,00 5.824,00
SEALMOX DETERGENTE 1.456,00 1.456,00
SEALMOX ESPONJA 1.870,00 1.870,00
SEALMOX LÃ DE AÇO 686,00 686,00
SEALMOX LEITE EM PÓ 1.600,00 1.600,00
SEALMOX LÍQUIDO LIMPA VIDRO 2.080,00 2.080,00
SEALMOX LIXEIRAS PARA COMISSÃO AMBIENTAL -50 4.950,00 4.950,00
SEALMOX LUVA PARA LIMPEZA 312,00 312,00
SEALMOX MASCARA CIRURGICA 286,00 286,00
SEALMOX MATERIAL PARA LIMPEZA EM GERAL 3.068,00 3.068,00
SEALMOX ÓLEO PARA LIMPEZA DE MÓVEIS 598,00 598,00
SEALMOX PANO DE CHÃO 1.747,00 1.747,00
SEALMOX PANO MULTIUSO 1.040,00 1.040,00
SEALMOX PAPEL HIGIÊNICO 20.384,00 20.384,00
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

SEALMOX PAPEL TOALHA 47.956,00 -20.000,00 27.956,00
SEALMOX SABÃO EM GERAL/SABÃO EM PÓ 2.080,00 2.080,00
SEALMOX SABONETE LIQUIDO 5.616,00 5.616,00
SEALMOX SACO DE LIXO 3.120,00 3.120,00
SEALMOX VASSOURA PARA VASO SANITARIO 208,00 208,00
SEALMOX VASSOURA PELO/VASSOURA NYLON 1.664,00 1.664,00

SEALMOX CABO DE REDE 3.120,00 3.120,00

SEALMOX CONECTOR RJ-45 P/REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1.560,00 1.560,00

SEALMOX ETIQUETA GOMADA 832,00 832,00

SEALMOX MOUSE 936,00 936,00

SEALMOX TONER PARA IMPRESSORA 35.688,00 35.688,00SEALMOX TONER PARA IMPRESSORA 35.688,00 35.688,00
SEALMOX APONTADOR 70,00 70,00
SEALMOX BORRACHA PLASTICA 156,00 156,00
SEALMOX CANETAS 1.560,00 1.560,00
SEALMOX COLA 182,00 182,00
SEALMOX COPO DESCARTAVEL 10.296,00 10.296,00
SEALMOX ENVELOPE 22.880,00 22.880,00
SEALMOX ESTILETE 166,00 166,00
SEALMOX EXTRATOR DE GRAMPOS 250,00 250,00
SEALMOX FITA ADESIVA LARGA 2.652,00 2.652,00
SEALMOX GRAMPEADOR 5.000,00 5.000,00
SEALMOX GRAMPO 1.180,00 1.180,00
SEALMOX LÁPIS 200,00 200,00
SEALMOX LIGA ELASTICA DE BORRACHA 832,00 832,00
SEALMOX MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS 512,00 512,00
SEALMOX PAPEL A4 4.800,00 4.800,00
SEALMOX PAPEL RECICLADO 12.000,00 12.000,00
SEALMOX PASTA A-Z 800,00 800,00
SEALMOX PASTA MATERIAL RIGÍDO 3.240,00 3.240,00
SEALMOX PERFURADOR 140,00 140,00
SEALMOX PILHAS EM GERAL 900,00 900,00
SEALMOX PINCEL MARCA TEXTO 1.040,00 1.040,00
SEALMOX RÉGUA 232,00 232,00
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

SEALMOX ROLO FITILHO 248,00 248,00
SEALMOX SACO COM FITA 300,00 300,00
SEALMOX SACO COM ZIP 1.000,00 1.000,00
SEALMOX SACOLAS 6.000,00 6.000,00
SEALMOX TESOURA 1.500,00 1.500,00

SEALMOX Total 295.799,00 -30.000,00 0,00 265.799,00
SEBEN ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 71.906,00 -26.896,00 15.000,00 60.010,00
SEBEN MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 6.343,00 6.343,00

SEBEN Total 78.249,00 -26.896,00 15.000,00 66.353,00
SEPAT ASPIRADOR DE SECREÇÕES 650,00 650,00
SEPAT CADEIRA 22.000,00 22.000,00
SEPAT ESTAÇÃO DE TRABALHO 26.250,00 -26.250,00 0,00
SEPAT POLTRONA 49.000,00 -49.000,00 0,00

SEPAT BALANÇAS 873,00 873,00
SEPAT BEBEDOURO 5.800,00 5.800,00
SEPAT CÂMERA SEGURANÇA 24.600,00 24.600,00
SEPAT CONDICIONADOR DE AR 84.960,00 -21.810,00 21.810,00 84.960,00
SEPAT CONTAINER DE LIXO 1.812,00 1.812,00

SEPAT FRAGMENTADOR 8.000,00 -8.000,00 0,00
SEPAT GELADEIRA 9.000,00 -9.000,00 0,00
SEPAT LIVROS 35.000,00 -35.000,00 0,00
SEPAT TELEFONE 3.000,00 3.000,00
SEPAT TELEVISOR 17.000,00 -17.000,00 0,00
SEPAT Total 287.945,00 -166.060,00 21.810,00 143.695,00
SLC ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 8.310,00 8.310,00
SLC PUBLICAÇÕES DIVERSAS NA IMPRENSA OFICIAL 44.115,00 44.115,00
SLC PUBLICAÇÕES EM JORNAIS OFICIAIS 4.488,00 4.488,00

SLC Total 56.913,00 0,00 0,00 56.913,00
SMR SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM 17.804,00 17.804,00

SMR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS 9.903.003,35 -9.903.003,35 0,00

SMR MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 6.399,00 6.399,00

SMR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 23.653,00 23.653,00

SMR MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO 11.203,00 11.203,00
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO

Unidade 
Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

SMR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS 5.132,00 5.132,00

SMR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR96.756,00 96.756,00

SMR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM CENTRAL TELEFÔNICA8.952,00 8.952,00

SMR MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 43.020,00 43.020,00
SMR MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GERADOR 21.384,00 21.384,00
SMR REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMÓVEIS 166.374,00 -60.000,00 106.374,00
SMR SERVIÇO DE CHAVEIRO 1.560,00 1.560,00

SMR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - PEQUENO VULTO - PAGTO ANTECIPADO13.962,00 13.962,00

SMR MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 32.397,00 32.397,00

SMR MATERIAL PARA CONSERVACAO PREDIAL 31.642,00 31.642,00SMR MATERIAL PARA CONSERVACAO PREDIAL 31.642,00 31.642,00

SMR SERVICOS DE REPAROS E REFORMAS DE IMOVEIS EM GERAL 2.181.647,00 -2.181.647,00 0,00

SMR SERVICOS DE REPAROS E REFORMAS DE IMOVEIS EM GERAL 315.000,00 -315.000,00 165.078,48 165.078,48
SMR Total 12.879.888,35 -12.459.650,35 165.078,48 585.316,48
SPAD/SEGEC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS 91.936,00 91.936,00

SPAD/SEGEC SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL/TELEFONIA DD/TELEFONIA MOVEL E CELULAR125.859,00 125.859,00
SPAD/SEGEC HABILITAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS 53.598,00 -20.000,00 20.000,00 53.598,00
SPAD/SEGEC SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 25.014,00 25.014,00

SPAD/SEGEC 
Total 296.407,00 -20.000,00 20.000,00 296.407,00
STI SUPORTE DE INFRAESTRUTURA 530.000,00 -530.000,00 530.000,00 530.000,00
STI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 1.253.195,00 47.000,00 1.300.195,00
STI IMPRESSORA 11.400,00 -11.400,00 0,00
STI MICROCOMPUTADOR 4.400,00 -4.400,00 0,00
STI NOTEBOOK 423.600,00 -423.600,00 0,00
STI PROJETOR 23.970,00 -23.970,00 0,00
STI SERVIDOR DE REDE 170.000,00 170.000,00
STI SWITCHS 100.000,00 100.000,00
STI TAPE LIBRARY (BIBLIOTECA DE FITAS) 200.000,00 200.000,00
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PROPOSTA CONSOLIDADA DE AJUSTES DO ORÇAMENTO ORDINÁRIO  APÓS AMPLIAÇÃO DO REFERENCIAL MONETÁRIO
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Administrativa Item de Despesa 2020 Corte Efetuado

Recomposição 
Parcial

Valor Após 
Recomposição

STI UNIDADE DE GRAVAÇÃO DE BACKUP 180.000,00 180.000,00
STI MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 715.540,00 -255.540,00 460.000,00
STI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVERSOS 320.000,00 -50.000,00 270.000,00
STI Total 3.932.105,00 -1.298.910,00 577.000,00 3.210.195,00

Total geral 28.131.708,22 -15.812.578,22 1.368.791,00 13.687.921,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2019.
À SAD (c/c p AJ-DG e SGO p ciência).
Sr. Secretário de Administração,
Em que pese a SGO apontar no seu despacho

(0640915) a disponibilidade orçamentária de R$ 583.171,26
(quinhentos e oitenta e três mil cento e setenta e um reais e
vinte e seis centavos), referido valor não poderá ser utilizado
para a reserva de crédito nos termos indicado no despacho AJ-
DG (0640685), face a proximidade do encerramento do
exercício e impossibilidade fática da conclusão para
respectiva emissão da nota de empenho e indicação em RPNP,
devendo, s.m.j tal procedimento ser estartado no início do
exercício de 2020.

De toda forma, verificamos que não existe, na
proposta orçamentária da EJE (0640929), a aquisição do
referido objeto; devendo ser verificado junto à STI , diante da
antecipação de alguns itens de investimento neste exercício, a
possibilidade de remanejamento do referido valor ,
notadamente em virtude do pequeno montante envolvido.

Por todo o exposto, encaminho os autos para
análise e autorização do referido remanejamento com
posterior retorno à SGO   para início dos procedimentos a
partir de janeiro/2020.

Atenciosamente.
 
 
 
 

  

Despacho COFIN 0641289         SEI 0004650-71.2019.6.02.8502 / pg. 144



Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/12/2019, às 21:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0641289 e o código CRC 1BF958A9.

0004650-71.2019.6.02.8502 0641289v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto à consideração superior de Vossa

Senhoria a proposição do Sr. Coordenador Orçamentário e
Financeiro, veiculada no Despacho COFIN 0641289, com o
acréscimo de que a própria EJE poderá avaliar, entre os itens
de programação a ela vinculados, aquele que poderá ser
reavaliado, no sentido de contemplar a aquisição pretendida
nestes autos, mediante possível remanejamento.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/12/2019, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0641553 e o código CRC 197685A0.

0004650-71.2019.6.02.8502 0641553v1
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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 janeiro de 2020.
À EJE, para pronunciamento, na esteira do que

sugerido pelo Senhor Secretário de Administração no
Despacho GSAD 0641553.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/01/2020, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0645804 e o código CRC 5CDF344D.

0004650-71.2019.6.02.8502 0645804v1
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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 janeiro de 2020.

À Direção-Geral

 

Senhor Diretor,

 

Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria (0645804) e do Sr. Secretário de
Administração (0641553), retorno o presente à consideração, sugerindo que seja
remanejado o valor necessário do item "Contratação de Grupo de Teatro" para cobrir a
despesa com a aquisição dos softwares almejados.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 21/01/2020, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0646222 e o código CRC E425BC90.

0004650-71.2019.6.02.8502 0646222v1

Despacho EJE 0646222         SEI 0004650-71.2019.6.02.8502 / pg. 148



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

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2020.
 
À Secretaria de Administração, para conhecimento

e providências pertinentes quanto ao inteiro teor do Despacho
EJE 0646222.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/02/2020, às 08:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0652982 e o código CRC 5943B8AE.

0004650-71.2019.6.02.8502 0652982v1
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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 fevereiro de 2020.
À Diretoria-Geral.

 

Senhor Diretor,
 
Em atenção ao despacho de evento nº 0652982, peço

vênia para sugerir a V. Sa., como medida prévia ao
remanejamento proposto pela EJE, no evento nº 0646222, seja o
pedido submetido ao Comitê de Governança de TIC, para deliberação
colegiada sobre a matéria, tendo em vista que o orçamento anual
engloba ações diversas e iniciativas de todo o Tribunal, o que
recomenda, com todo respeito, uma análise conjunta dos referidos
itens, como forma de se avaliar quais poderiam ser redimensionados
ou até suprimidos sem maiores repercussões, sem olvidar que se
trata de item de TIC que deverá ser incorporado, sm.j., ao respectivo
planejamento de aquisições.

Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2020, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654892 e o código CRC B11267C5.
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2020.
 
Em atenção à proposição inserta no Despacho

GSAD 0654892, e de ordem do Senhor Diretor-Geral, em
homenagem à Portaria AGE nº 20/2019 (0608857), informo
que a reunião foi designada para o dia 13 de fevereiro do
fluente ano, às 16h30min, na Sala desta Diretoria-Geral.

 
Direcione-se o presente procedimento à Assessoria

de Gestão Estratégica para providências necessárias e
comunicações de estilo.

 

Documento assinado eletronicamente por NILDSON MENDES SAMPAIO, Técnico
Judiciário, em 11/02/2020, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655003 e o código CRC C92D00B2.
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CONCLUSÃO

Maceió, 13 de fevereiro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Informo que a ata da reunião do Comitê de Governança

de TIC, realizada na presente data, foi elaborada e está em processo
de coleta de assinatura pelos membros participantes, podendo ser
consultada no processo SEI nº 0000978-
72.2020.6.02.8000 evento 0655436.

Outrossim, registro que, quanto à proposta que tramita
nos presentes autos, qual seja sugestão da Secretária da Escola
Judiciária Eleitoral no sentido de que, para cobrir despesa com a
aquisição dos softwares almejados pela referida unidade, seja
remanejado o valor constante do item "Contratação de Grupo de
Teatro", restou deliberado que será alterado o plano de contratações
da TI para incluir aquisição dos softwares pleiteado pela EJE com
recursos remanejados do orçamento de investimento da  SAD, dada a
natureza da aquisição, preservando, assim, o orçamento de
investimento da TI.

Ante o exposto, sugiro o retorno à SAD para
prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 13/02/2020, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656734 e o código CRC C9820558.
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DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2020.
Aquiescendo com a sugestão do Sr. Assessor de

Gestão Estratégica (0656734) e, diante da deliberação
ocorrida em reunião do Comitê de Governança de TIC, em
13/02/2020,  faço encaminhar estes autos à SAD para
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/02/2020, às 12:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657736 e o código CRC 82E01143.
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DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2020.
Com a deliberação indicada na Conclusão

AGE 0656734, devolvo os autos à COFIN, em atenção ao
Despacho 0641289.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/02/2020, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659471 e o código CRC 5A219921.
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DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0659471).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/02/2020, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0660356 e o código CRC A4F0B0D3.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 48/2020

Observação:

- REMAJAMENTO DE VALOR DA SAD/SEPAT PARA ATENDER
AQUISIçãO DE SOFTWARE_
  DA EJE. DOC. 0656734

- VALOR DOC. SEIC 0628661

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 28/02/2020, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661045 e o código CRC 377C80B5.
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DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2020.
Sigam os autos à SLC, para elaborar a minuta do

edital, considerando o atual estado da instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/02/2020, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661380 e o código CRC A98B54AD.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  
  

MMIINNUUTTAA  
 

PROCESSO Nº 0004650-71.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de licença anual para o software Adobe 
InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows, 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 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações 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 aquisição de licença anual para o software 
Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows, 
conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

 
2 – DOS PRAZOS.  
 

2.1. O prazo máximo para a entrega das licenças é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer 
primeiro. 

 
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. 
 

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

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

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 
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11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

da legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49.  

a.1) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 

de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 
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h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

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

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

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

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos critérios 

de preferência. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

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

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

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

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

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

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação. 

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

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

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

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

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

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

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

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor total de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I.  

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

Contratada. 

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

data de sua apresentação.  

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

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 

critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

 

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

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 
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devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

somente estas participarão da fase de lances. 

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

e os licitantes. 

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

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

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

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

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

lance final e fechado. 

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

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
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que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

o encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

atender às exigências de habilitação. 

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

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

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

próprio do sistema. 

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

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

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

dos lances.  

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

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

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

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

coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo 
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à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

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

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

melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

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

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

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

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

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

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

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

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

poderá apresentar melhor oferta. 

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

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

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

fechado. 

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

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
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7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

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

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 

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

artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 

2010. 

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

da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou 

empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no 

Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação 

às médias e às grandes empresas na mesma situação. 

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

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

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão 

enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 

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

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados são os constantes do Anexo I-A, que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
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instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

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

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

que fundamentam a suspeita. 

 

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

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

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

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

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

aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, 
no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha 
para contratação sugerido no ANEXO II. 

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

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

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

nova data e horário para a sua continuidade. 

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

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.29. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 
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9.1.1. SICAF; 

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

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

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

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

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

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

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

 

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

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

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

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

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

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

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

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

administradores; 

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

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

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

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

administradores; 

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

autorização; 

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

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Físicas, conforme o caso; 
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b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

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

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do 

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
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regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 
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10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 

 

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

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

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

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

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 

a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 

e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 

data de recebimento da impugnação. 

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

do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

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

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Nota 
de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, valor, prazo de 
entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus anexos. 
 
16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou se 
recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
17.1. O prazo para entrega das licenças é de 30 (trinta) 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: compras@tre-al.jus.br ou em mídia física, que 
deverá ser entregue no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida 
Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL. Fone: (82) 2122-7700, no horário de segunda 
a quinta de 13h as 19h e sexta de 07:30h as 13:30h, aos cuidados da Coordenadoria de 
Soluções Corporativas, 8º andar, para aceitação e consequente recebimento do objeto 
licitado. 

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

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

17.2.2. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

17.2.3. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às 
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
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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, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no 
caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias 
corridos; 

- 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; e 

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

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 da Nota de Empenho, no caso de inexecução 
total da obrigação assumida, 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.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de 
fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas 
em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos 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 aos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de 
Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade 
do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de 
regularidade para com a Fazenda Estadual 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)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

19.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados 
no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674- Natureza da Despesa nº 44.90.40. 
 
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 disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 

b)Fornecer as 
licenças conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições   
estabelecidas no Edital,  na Proposta e no Contrato; 

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

d)Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conform
e 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; 
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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 itens 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 no 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)  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. 

m) 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; 
 
n) 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; 
 
o) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
p) 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; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis 
com o regime de Direito Público. 
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23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

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

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

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

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

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

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

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Especificações dos itens, quantitativos a serem adquiridos e preços 
máximos admitidos; 
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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 2020. 

 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 

01. Objeto 
Aquisição de licenças anual para o sofware Adobe InDesign e 
licença de uso perpértua para o CorelDraw Graphics Suite para 
Windows. 

02. Quantidade 

Item Descrição Quantidade 

01 Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 01 

02 
CorelDraw Graphics Suite para Windows 

- versão completa 
01 

 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

As especificações completas constam no Item 3.1 deste Termo de 
Referência, porém, podemos resumi-la da seguinte forma: 

 Item 01 - Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 
o O fornecedor deverá ser credenciado como 

revendedor oficial da Adobe; 
o Licença deverá ser válida por 01 ano a partir da 

emissão do empenho; 
o Sofware compatível com Microsoft Windows 10 64 

bit; 
o O sofware deverá está em português do Brasil; 
o Deve estar em sua versão mais recente no 

momento do aceite definitivo; 
o Deve oferecer suporte on-line no site do 

fabricante, por telefone ou e-mail em horário 
comercial no prazo de validade da licença; 

o O sofware deverá ser fornecido por download no 
site oficinal do fabricante ou por ferramentas por 
ele oferecidas para esse fim; 

o A licença deverá dar acesso a correções e novas 
versões do sofware no período de sua vigência; 

 Item 02 - CorelDraw Graphics Suite para Windows - 
versão completa 

o O fornecedor deverá ser credenciado como 
revendedor oficial da Corel; 

o Licença perpétua; 
o O sofware deve ser entregue em sua versão mais 

recente no momento do aceite do item; 
o Sofware compatível com Microsoft Windows 10 64 

bit; 
o O sofware deverá está em português do Brasil; 
o Deve estar em sua versão mais recente no 

momento do aceite definitivo; 
o Deve oferecer suporte on-line no site do 

fabricante, por telefone ou e-mail em horário 
comercial; 

o O sofware deverá ser fornecido por download no 
site oficinal do fabricante ou entregue em 
embalagem original contendo as mídias originais 
de instalação; 
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o A licença deverá dar acesso a correções do 
sofware a serem baixados no site do fabricante; 

04. Valor Estimado Fornecido pela Seção de Instrução de Contratações 

05. Justificativa 
Necessidades específicas da unidade demandante conforme detalhado 

no DOD 25 (0574509), item 2. 

06. Prazo de Entrega 30 dias a partir da emissão da nota de empenho. 

07. Adjudicação Por item e menor preço. 

08. Classificação Orçamentária   

09. Local de Entrega 

A entrega poderá ser por meio eletrônico, encaminhado para o email 
compras@tre-al.jus.br ou em mídia física, que deverá ser entregue no 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Aristeu de 
Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. Fone: (82) 2122-7700; no horário de 

segunda a quinta de 13h as 19h e sexta de 07:30h as 13:30h. Aos 
cuidados da Coordenadoria de Soluções Corporativas, 8º andar. 

10. Unidade Fiscalizadora Coordenadoria de Soluções Corporativas 

11. Unidade Gestora SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Aquisição de licenças anual para o sofware Adobe InDesign e licença de 
uso perpértua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de licenças necessárias para utilização dos Sofwares Adobe 
InDesign e do pacote de sofwares CorelDRAW Graphics Suite para atendimento das 
necessidades específicas do demandante. 

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

Nesse mundo globalizado e virtual em que vivemos, é indubitável ver 
que as informações são repassadas numa constante mudança, que tem nos levado a 
enfrentar ritmos cada vez mais acelerados para alcançar os objetivos e manter a 
excelência nos serviços que são disponibilizados. 

Esta Escola, ciente das atribuições institucionais que lhe são 
outorgadas, busca, incessantemente, identificar os pontos que devem ser trabalhados e 
renovados para que possa atingir os melhores resultados, razão pela qual pretende 
retomar a produção da “Revista Eletrônica EJE/AL” para disponibilizá-la em sua página 
da internet, sabendo-se que a Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral identificou nosso 
informativo como  material de grande interesse para divulgação na Biblioteca Digital da 
Justiça Eleitoral. 

O informativo será criado em dois formatos distintos: o eletrônico, como 
novo modelo de interação, contendo itens dinâmicos e interativos para fácil e rápida 
navegação, cujo conteúdo envolverá matérias de interesse do Tribunal, servidores e 
magistrados, com a divulgação de artigos originais, reportagens, entrevistas, 
entretenimentos, entre outros; e o arquivo PDF, com a incorporação do conteúdo 
estático para que o leitor possa "folhear", salvar ou imprimir o material quando 
necessário. 

A edição da Revista será semestral e não só enriquecerá o acervo 
cultural deste Regional, como também dará ampla e eficaz publicidade às ações 
realizadas por esta unidade. 

Nesse plano, e para a concretização do objetivo supracitado, conto com 
a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de tomar as medidas adequadas à 
aquisição de licença do software Adobe InDesign na versão mais atualizada, eis que é o 
programa responsável pela produção técnica e visual da revista eletrônica. 

O Adobe InDesign é um software da Adobe Systems desenvolvido para 
diagramação e organização de páginas e permite criar e publicar documentos para 
impressão e mídia digital. O software tem tudo para criar livros, revistas digitais, PDFs 
interativos, documentos online interativos envolvidos com áudio, vídeo, animações e 
muito mais. 

Por oportuno, solicito, outrossim, a aquisição de licença do Software 
CorelDRAW, última versão, para ser instalado no computador da servidora Mônica Maciel 
Braga de Souza, eis que a mesma possui técnica para a criação de cartazes, folders, 
banners, crachás, placas, relatórios, entre outros projetos que são elaborados não só 
para esta EJE, como também para outras unidades deste Tribunal. 

O CorelDRAW é um programa de computação gráfica para criar 
desenhos, ilustração vetorial, edição de fotos, textos e tudo em um único programa. 
Possui resultados de qualidade profissional e compatibilidade com muitos formatos de 
arquivos. Por ser um aplicativo com recursos de texto sofisticados, oferece suporte a 
estilos e controle de textos intuitivos, bem como recursos de impressão, imposição e 
separação de cores. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A aquisição visa à aquisição das licenças para uso dos sofwares 
necessários às necessidades de editoração eletrônica demandadas pela Escola 
Judiciária. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 
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 Possibilidade e criação de cartazes, folders, banners, crachás, placas, relatórios, 
entre outros projetos que são elaborados não só pela EJE, como também para 
outras unidades deste Tribunal; 

 Diagramação e organização utilizados para criação e publicação da revista 
eletrônica editada pela EJE. 

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

A aquisição está alinhada com o planejamento e as ações que a Escola 
Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas realizará, no período de 2018-2019, 
consoante as metas delineadas pelo planejamento estratégico do TRE/AL. 

O principal objeto das ações que apresentamos, por meio de um 
planejamento de médio prazo, é o desenvolvimento de atividades de qualificação, 
aprimoramento, publicação e divulgação de trabalhos realizados no âmbito do Direito 
Eleitoral. 

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

Estudos Preliminares SEDESC (0624378) 

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

É pretendida a aquisição imediata de todos os itens contantes neste 
Termo de Referência. 

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

Verifica-se que, apesar dos sofwares definidos para aquisição serem 
criados por fabricante específico, há uma ampla rede de revendas oficiais autorizadas 
para comercialização de suas licenças. 

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

Os bens a serem adquiridos tratam-se de licenças para utilização de 
sofware, sendo uma de caráter perpétudo e outra que utiliza o modelo de assinatura 
anual. 

No que se refere à licença do Adobe InDesign, por se tratar de licença 
por tempo determinado, utilizando o modelo de assinatura, pode, s.m.j., ser 
caracterizado como serviço de natureza continuada já que sua utilização pela unidade 
demandante terá caráter contínuo. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Por se tratar de aquisição imediata, não se aplica parcelamento na 
aquisição dos itens. 

Por se tratarem de itens distintos, sem qualquer interdependência entre 
eles, o seu fornecimento poderá ser feito por empresas diferentes sem 
comprometimento da aquisição. Assim, entende-se que a adjudicação pode ocorrer por 
item. 

2.10 Vigência 

Não se aplica para o Item 01, por se tratar de licença perpétua. 

Para o Item 02, que é comercializado como assinatura, a vigência será 
de 01 ano a contar do aceite definitivo do item. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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A sugestão da equipe de planejamento é pela contratação por licitação 
via pregão com aquisição imediata dos itens. Caso haja necessidade de 
contingenciamento orçamentário poderá ser adotada a modalidade de registro de 
preços. 

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

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. 

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

Não foi identificada nenhuma adequação necessária na infraestrutura do 
TRE-AL para a utilização dos sofwares adquiridos. 

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

Não se aplica. 

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 contrato, 

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 cont
raditório 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 as 
licenças conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabele
cidas no Edital, na Proposta e no Contrato; 

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

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme per
íodos, 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 
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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 itens 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 ri
gorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

Especificações dos Itens: 

  

Item 01 - Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 

1. Licença de uso do Adobe InDesign pelo período de 01 ano a partir da data 
disponibilização da mesma para o TRE-AL; 

2. O sofware deve ser disponibilizado para instalação e uso em sua versão mais 
recente; 

3. O sofware deve ser compatível com Microsoft Windows 10 64 bit; 
4. O sofware deve estar  traduzido para língua portuguesa do Brasil, 
5. O fornecedor deverá ser uma revenda autorizada da Adobe e constar em sua 

página de revendedores oficiais no 
Brasil: https://adobedealreg.secure.force.com/PartnerSearch?lang=pt_BR 

6. O sofware deverá ser disponibilizado para download no site da Adobe; 
7. O TRE-AL deve ter acesso às novas versões, bem como atualizações que 

corrigem erros ou falhas de segurança, do sofware no período de validade 
da licença; 

8. A assinatura incluir suporte on-line em português via site, e-mail ou telefone, 
em horário comercial, para problemas relacionado ao download, instalação e 
erros apresentados pelo software. 

Item 02 - CorelDraw Graphics Suite para Windows - versão completa 

1. Licença de uso do CorelDRAW Graphics Suite para Windows - versão 
completa; 
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2. A licença deverá ter prazo de validade indeterminado, permitindo que o TRE-
AL possa utiliza-lo por tempo indeterminado sem custos adicionais de 
licenciamento; 

3. O software deve ser disponibilizado para instalação e uso em sua versão 
mais recente no momento do aceite definitivo do item; 

4. O software deve ser compatível com Microsoft Windows 10 64 bit; 
5. O software deve estar  traduzido para língua portuguesa do Brasil, 
6. O fornecedor deverá ser uma revenda autorizada da Corel e constar em sua 

página de revendedores oficinais no Brasil: https://corelbrasil.com.br/onde-
comprar 

7. O sofware deve ser disponibilizado para download e instalação diretamente 
do site da Corel; ou ser entregue em embalagem original contendo mídias 
originais (DVD ou Pendrive) com todos os arquivos necessários à instalação 
e uso; 

8. A licença deverá incluir suporte on-line em português via site ou telefone 
para problemas relacionado ao download, instalação e erros apresentados. 

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

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

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

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

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

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

1. Os itens podem ser entregues por meio eletrônico ou por meio físico; 
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 itens 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 itens estiverem de acordo com as especificações técnicas; 
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2. Após a entrega, os itens 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. 

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

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

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

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

1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota 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 

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto 
se refere ao fornecimento de suftwares, 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: 

1. Advertência: 
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de 

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

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

2. Multa de: 
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1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na 
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

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

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo 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; 

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

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

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

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

2. 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 fornecedores deverão ser revendedores oficiais dos fabricantes do 
item que esteverem fornecedendo, sendo obrigatória sua existência na lista de 
revendas oficiais do respectivo fabricante. 

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

Nã há. 

Maceió, 21 de novembro de 2019. 

 

ALEX HENRIQUE MONTE NUNES 
 Técnico Judiciário 
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                                               ANEXO I-A 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM 
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL  

01 

Adobe InDesign - 
Assinatura 01 ano, 
conforme especificações 
do edital e seus anexos. 

1 R$ 1.900,00 

02 

CorelDraw Graphics 
Suite para Windows – 
versão completa, 
conforme especificações 
do edital e seus anexos. 

1 R$ 2.379,17 
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                                                 ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.
À AJ-DG, 
para análise da minuta de edital.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/04/2020, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0682210 e o código CRC 8D8DCC7C.

0004650-71.2019.6.02.8502 0682210v1
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PROCESSO : 0004650-71.2019.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

 

Parecer nº 654 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de demanda da Escola Judiciária Eleitoral
(0548575) justificada no Documento de Oficialização da
Demanda de Solução de Tecnologia da Informação (0574509)
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 aquisição de
softwares (Adobe InDesign e CorelDraw).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 

Constam dos autos os seguintes documentos: 
- Documento de Oficialização da Demanda
(DOD) nº 25/ 2019 (0574509),  nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Portaria 407/2019, que nomeou
a  Comissão de Planejamento (0612364);
- Estudos Preliminares (0624378), nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Termo de Referência (0625375),
pendente de aprovação;
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC 
(0628661);
- Planilhas de estimativa de preços
(0628659) com total global estimado em
R$4.279,17 (quatro mil duzentos e setenta
e nove reais e dezessete centavos);
- Reserva de Crédito (0661044);
-Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM (0682208)  elaborada pela
SLC, objetivando aaquisição de licença
anual para o software Adobe InDesign e
licença de uso perpétua para o CorelDraw
Graphics Suite para Windows.
 

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.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
 
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via pregão,
tudo conforme consta no item 20.4, do documento "Estudos
Preliminares" (0624378), registrando-se, ainda, que todos os
atos da fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da
Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº
12.024/2019 foram devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a não adoção da restrição
de participação a microempresas e empresas de pequeno
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porte.  
 

4. LISTA DE VERIFICAÇÃO
 

Em atendimento à Portaria Presidência nº 226/2018
TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a lista de
verificações constante no Anexo II - LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – aquisição de bens e
serviços de tecnologia da informação - TIC

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos
e documentos prefixados nas Leis nº 10.520/2002 e nº
8.666/93 (esta, aplicada subsidiariamente), no Decreto nº
5.450/2005 e Resolução CNJ nº 182/2013, necessários
à instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico.

 

ItemQuestionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
O processo administrativo foi devidamente autuado?

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

2

A demanda por bens e/ou serviços de TI está em harmonia com
o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou com o
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PETIC) do TRE/AL, alinhados com o Planejamento
Estratégico do Poder Judiciário?

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

  SIM (0574509)

3

A unidade demandante da contratação para os fins do disposto
no caput do art. 7º e o seu § 1º, ambos da Resolução nº
182/2013, apresentou no 1º trimestre do ano que antecede a
contratação os elementos suficientes para subsidiar a proposta
orçamentária e até o dia 30 de novembro do mesmo ano o
Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação, na forma do Manual de
Contratações de TI do TRE/AL - Etapas do Planejamento da
Contratação?

Resolução nº 182/2013:
Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá ser
elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução,
pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em
harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação
e Comunicação (PDTIC), de modo a incluir todas as
contratações necessárias ao alcance dos objetivos
estabelecidos nos planejamentos do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá ser submetido
até o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano à
autoridade competente do órgão que deliberará sobre as
ações e os investimentos em Tecnologia da Informação e
Comunicação a serem realizados.

 SIM Idem

4
Consta dos autos Estudos Preliminares e Projeto Básico ou
Termo de Referência?

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013
SIM

(0624378)

(0625375)

5
Se a contratação for de mão de obra terceirizada, a Equipe de
Planejamento da Contratação elaborou Plano de Trabalho, nos
termos do art. 9º da Resolução nº 182/2013, antes de fazer o
Termo de Referência?

N/A  

6

A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da
Contratação estão cientes de que não poderão ser objeto de
contratação de STIC:

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

     (2) gestão de processos de Tecnologia da Informação e

   SIM  
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Comunicação, incluindo segurança da informação

7

Na hipótese de a contratação se destinar à aquisição de serviço
de Suporte Técnico aos processos de planejamento e avaliação
da qualidade da Solução STIC, o responsável indicado para
supervisionar o contrato é servidor deste TRE?

Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ nº 182/2013.

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 1 | 5

 

 

8

A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão
cientes de que a empresa contratada
para prover a STIC não poderá ser a
mesma que avalia, mensura ou fiscaliza
o objeto da contratação?

Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da
Resolução CNJ nº 182/2013

N/A  

9
Foram observadas as vedações
constantes do art. 11 da Resolução CNJ
nº 182/2013?

SIM

   

10
Os Estudos Preliminares contemplam as
etapas previstas no § 1º do art. 12 da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM (0624378)

11

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

SIM (0574509)

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

SIM (0612364)

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

SIM
No TR, há indicação da Equipe de
Apoio e Gestão da Contratação (item
20.7)

14

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

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

SIM  

15

O titular da área demandante aprovou
os termos da contratação?

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

 Falta aprovação

16

A autoridade competente autorizou o
prosseguimento da contratação
pretendida?

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

SIM 0613700

17

A Equipe de Planejamento da
Contratação produziu justificativa para a
não elaboração da documentação
exigida em cada uma das etapas dos
Estudos Preliminares da STIC (análise de
viabilidade da contratação, sustentação
do contrato, estratégia para a
contratação e análise de risco)?

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

SIM 0624378

18
O documento viabilidade da contratação
contém os elementos mínimos SIM Idem
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18estabelecidos no art. 14, da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM Idem

19
O documento sustentação do contrato
contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 15, da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM Idem

20
O documento estratégia para a
contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM Idem

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

SIM Idem

22
A Equipe de Planejamento da
Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os
Estudos Preliminares da STIC?

SIM 0625375

23
A Equipe de Planejamento da
Contratação observou o constante nos
§§ 1º, 2º e 3º, do art. 18, da Resolução
nº 182/2013, na elaboração do TR?

SIM Idem

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

SIM Idem

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

 Falta aprovação

PESQUISA DE PREÇOS  

26

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

Ref. art. 9º, II, § 1º do Decreto nº
5.450/2005

SIM Falta aprovação

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 2 | 5

 

27

Foi realizada a pesquisa de preços
praticados pelo mercado do ramo do
objeto da licitação?

Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art.
9º, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005, arts.
15, III e 43, IV da Lei nº 8.666/1993, art.
22, IN/SLTI 04/2014 e IN/SLTI 05/2014.

SIM (0628661)

28

Tratando-se de serviço, existe
orçamento detalhado em planilhas que
expresse a composição de todos os
seus custos unitários baseado em
pesquisa de preços praticados no
mercado do ramo do objeto da
contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei
8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da IN/SLTI
02/2008), assim como a respectiva
pesquisa de preços realizada (art. 43, IV
da Lei nº 8.666/93, art. 15, XII, “b”,
IN/SLTI 02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário - TCU

N/A  

29

Quando da utilização de método de
pesquisa diverso do disposto no § 2º do
art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal
situação justificada?

Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

30

No caso de pesquisa com menos de 3
preços/fornecedores, foi apresentada

SIM
(0628659)

Parecer 654 (0682274)         SEI 0004650-71.2019.6.02.8502 / pg. 198



30justificativa?

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014

SIM
Banco de Preços

31

A Seção de Compras avaliou a estimativa
de preços e atestou a compatibilidade do
preço cotado com aquele praticado no
mercado ou encaminhou a pesquisa para
manifestação da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM  

32

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

NÃO (0682208) 

33
Consta dos autos justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

N/A 0638179

34

A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de saneamento
às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP
e Sociedade Cooperativa), limitado, no
caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor preço
cotado?

SIM  

35

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a divisibilidade
dos bens a serem adquiridos e o limite
máximo de 25%, relativamente ao objeto
da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

36

A minuta do edital contém disciplina para
a hipótese de desenquadramento da
situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso
previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

N/A  

37

Os autos do processo administrativo
estão instruídos com justificativas
adequadas e razoáveis para todas as
exigências que tenham potencial para
reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

N/A  

38

A minuta do edital contempla anexos
com orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos
os custos unitários afetos aos
bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

39

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

N/A  

40
A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos
critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM (0682208)

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

SIM IDEM

42
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM IDEM
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43
A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser
contratado?

N/A Fase posterior

44
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

NÃO  

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

NÃO  

46
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM (0682208)

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

SIM Idem

48
A minuta do contrato/ata contém
descrição dos prazos e modo para
fornecimento de bens e/ou prestação
dos serviços?

SIM IDEM

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

SIM IDEM

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

SIM IDEM

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

SIM (0682208)

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de prestar garantia de execução do
contrato? (A decisão compete à autoridade que ordenar a
despesa).

NÃO  

53A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento provisório e o definitivo? SIM  

54A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? N/A  

55A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? N/A  

56
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

N/A  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS  

57
A SLC/COMAP verificou os dispositivos legais que dispõem
sobre a margem de preferência?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
SIM  

58

A SLC/COMAP, em face do valor estimado do objeto, verificou
a possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15
e art. 34 da Lei nº 11.488/07

N/A  

59
A SLC verificou a incidência das exceções previstas no art. 10
do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
exclusividade?

SIM  

60
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso
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61

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

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

 Fase
posterior

62
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Fase
posterior

63
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

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

 Fase
posterior

64
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no
DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo, existe
justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

65

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

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

SIM (0661044)

66
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa? Ref. art. 16, I, da Lei
Complementar nº 101/2000

N/A  

67
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa?

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

 

 5. CONCLUSÃO

Pelo exposto, convém juntar aos autos as
aprovações  referidas nos itens 15, 25 e 26 da tabela
anterior.

Se dessa providência não resultar nenhuma
alteração, esta Assessoria Jurídica aprova, nos termos do
parágrafo único, do artigo 38, da Lei nº 8.666/93 e em face de
sua regularidade jurídica, a minuta  de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM (0682208), objetivando
a aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e
licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite para
Windows.

 Ao ensejo, faz-se necessário apenas alterar a
unidade demandante descrita no preâmbulo da minuta, para
Escola Judiciária Eleitoral.

É o parecer.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 07/04/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/04/2020, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0682274 e o código CRC 55EF3FE1.

0004650-71.2019.6.02.8502 0682274v24
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
Considerando o pronunciamento da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 654
(0682274), determino o retorno dos autos à Secretaria de
Administração para os ajustes necessários, com vistas ao
saneamento processual.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/04/2020, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684345 e o código CRC 9A94AE48.

0004650-71.2019.6.02.8502 0684345v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0684345, que se

reporta ao Parecer 654, da Assessoria Jurídica (doc. 0682274),
peço-lhe vênia para ponderar, considerando a feição
multidisciplinar da demanda, embora tenha se originado da
EJE, que a matéria foi objeto de análise, avaliação e
deliberação do Comitê de Governança de TI, conforme consta
da Ata de evento 0655436 (Processo SEI nº 0000978-
72.2020.6.02.8000), nos seguintes termos:

B- Será alterado o plano de contratações da TI
para incluir aquisição dos softwares pleiteado
pela EJE com recursos remanejados do
orçamento de investimento da  SAD, dada a
natureza da aquisição, preservando, assim, o
orçamento de investimento da TI- SEI
nº 0004650-71.2019.6.02.8502.

Ou seja, a instância de Governança competente
deliberou pela incorparação da demanda ao próprio
planejamento de TI, de tal forma que, em nosso modo de
entender, tem-se por superada a aprovação da área
demandante (itens 15 e 25 da lista de verificação), posto que
até ineficaz sem a antedita aprovação superior.

Nessa linha de raciocínio, com todas as vênias da
ilustrada Assessoria Jurídica, em nada acrescentaria ao
processo a aprovação do Termo de Referência pela autoridade
administrativa competente (item 26 da referida lista), já que a
deliberação do Comitê de Governança incorporou a
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proposição ao planejamento de aquisições de TI e ainda
definiu o aporte orçamentário para tanto, sem olvidar que da
deliberação participou o Secretário de Administração, que
seria a referida autoridade.

Dessa forma, à vista do velho entendimento de que
"quem pode o mais pode o menos", tem-se que as deliberações
do Comitê de Governança convalidaram, s.m.j., os pertinentes
atos instrutórios.

Com esses apontamentos, devolvo o feito à
consideração superior de Vossa Senhoria, pedindo vênia para
sugerir, caso não sejam acolhidos os argumentos, que os
autos sigam para a EJE, no sentido de suprir as pendências
indicadas nos itens 15 e 25 da lista de verificação,
destacando, desde já, como já mencionado acima, ter por
atendido o item 26, considerando o fato de que o Secretário
de Administração subscreveu a mencionada ata de evento
0655436.

Em paralelo, remeto o feito à SLC, para ciência da
alteração de texto recomendada pela AJ-DG, no já mencionado
Parecer.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2020, às 00:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685342 e o código CRC 48390FCF.

0004650-71.2019.6.02.8502 0685342v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
Retornem-se os autos à Assessoria Jurídica da

Diretoria-Geral para conhecimento do pronunciamento do
Senhor Secretário de Administração, nos termos do
despacho 0685342.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/04/2020, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685351 e o código CRC 6F115A48.

0004650-71.2019.6.02.8502 0685351v1
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PROCESSO : 0004650-71.2019.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

 

Parecer nº 715 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral, 
 
Trata-se de demanda da Escola Judiciária Eleitoral

(0548575) justificada no Documento de Oficialização da
Demanda de Solução de Tecnologia da Informação (0574509)
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 aquisição
de softwares (Adobe InDesign e CorelDraw).

Por meio do Parecer 654  (0682274), esta
Assessoria Jurídica recomendou a juntada aos autos das
aprovações  referidas nos itens 15, 25 e 26 da tabela de
verificação.

Com vista dos autos, o Senhor Secretário de
Administração assim se manifestou (0685342):

 
"Em atenção ao Despacho GDG 0684345,
que se reporta ao Parecer 654, da
Assessoria Jurídica (doc. 0682274), peço-
lhe vênia para ponderar, considerando a
feição multidisciplinar da demanda,
embora tenha se originado da EJE, que a
matéria foi objeto de análise, avaliação e
deliberação do Comitê de Governança de
TI, conforme consta da Ata de
evento 0655436 (Processo SEI
nº 0000978-72.2020.6.02.8000), nos
seguintes termos:

B- Será alterado o plano de
contratações da TI para
incluir aquisição dos softwares
pleiteado pela EJE com recursos
remanejados do orçamento de
investimento da  SAD, dada a
natureza da aquisição,
preservando, assim, o orçamento
de investimento da TI- SEI
nº 0004650-71.2019.6.02.8502.

Ou seja, a instância de Governança
competente deliberou pela incorparação
da demanda ao próprio planejamento de
TI, de tal forma que, em nosso modo de
entender, tem-se por superada a
aprovação da área demandante (itens 15 e
25 da lista de verificação), posto que até
ineficaz sem a antedita aprovação
superior.
Nessa linha de raciocínio, com todas as
vênias da ilustrada Assessoria Jurídica,
em nada acrescentaria ao processo a
aprovação do Termo de Referência pela
autoridade administrativa competente
(item 26 da referida lista), já que a
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deliberação do Comitê de Governança
incorporou a proposição ao planejamento
de aquisições de TI e ainda definiu o
aporte orçamentário para tanto, sem
olvidar que da deliberação participou o
Secretário de Administração, que seria a
referida autoridade.
Dessa forma, à vista do velho
entendimento de que "quem pode o mais
pode o menos", tem-se que as
deliberações do Comitê de Governança
convalidaram, s.m.j., os pertinentes atos
instrutórios.
Com esses apontamentos, devolvo o feito
à consideração superior de Vossa
Senhoria, pedindo vênia para sugerir,
caso não sejam acolhidos os argumentos,
que os autos sigam para a EJE, no sentido
de suprir as pendências indicadas nos
itens 15 e 25 da lista de verificação,
destacando, desde já, como já
mencionado acima, ter por atendido o
item 26, considerando o fato de que o
Secretário de Administração subscreveu a
mencionada ata de evento 0655436."
 

Diante do exposto, caso Vossa Senhoria acate as
justificativas do Senhor Secretário de Administração, não
restaria nenhuma pendência, posto que a aprovação da
minuta do edital já foi efetuada com a emissão do Parecer
654  (0682274).

 
À consideração superior. 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 15/04/2020, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/04/2020, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685940 e o código CRC 174AED39.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  
  

MMIINNUUTTAA  
 

PROCESSO Nº 0004650-71.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de licença anual para o software Adobe 
InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária Eleitoral. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações 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 aquisição de licença anual para o software 
Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows, 
conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

 
2 – DOS PRAZOS.  
 

2.1. O prazo máximo para a entrega das licenças é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer 
primeiro. 

 
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. 
 

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

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

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 
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11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

da legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49.  

a.1) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 

de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 
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h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

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

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

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

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos critérios 

de preferência. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

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

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

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

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

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

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação. 

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

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

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

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

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

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

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

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor total de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I.  

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

Contratada. 

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

data de sua apresentação.  

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

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 

critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

 

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

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 
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devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

somente estas participarão da fase de lances. 

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

e os licitantes. 

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

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

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

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

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

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

lance final e fechado. 

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

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
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que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

o encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

atender às exigências de habilitação. 

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

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

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

próprio do sistema. 

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

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

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

dos lances.  

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

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

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

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

coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo 
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à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

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

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

melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

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

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

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

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

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

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

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

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

poderá apresentar melhor oferta. 

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

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

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

fechado. 

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

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
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7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

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

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 

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

artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 

2010. 

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

da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou 

empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no 

Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação 

às médias e às grandes empresas na mesma situação. 

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

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

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão 

enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 

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

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados são os constantes do Anexo I-A, que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
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instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

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

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

que fundamentam a suspeita. 

 

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

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

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

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

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

aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, 
no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha 
para contratação sugerido no ANEXO II. 

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

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

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

nova data e horário para a sua continuidade. 

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

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.29. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 
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9.1.1. SICAF; 

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

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

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

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

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

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

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

 

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

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

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

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

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

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

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

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

administradores; 

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

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

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

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

administradores; 

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

autorização; 

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

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Físicas, conforme o caso; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0686269)         SEI 0004650-71.2019.6.02.8502 / pg. 218



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

12 
 

 

 

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

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

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

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do 

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
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regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 
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10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 

 

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

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

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

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

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 

a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 

e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 

data de recebimento da impugnação. 

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

do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

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

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

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

previstos no certame. 

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

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Nota 
de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, valor, prazo de 
entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus anexos. 
 
16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou se 
recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
17.1. O prazo para entrega das licenças é de 30 (trinta) 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: compras@tre-al.jus.br ou em mídia física, que 
deverá ser entregue no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida 
Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL. Fone: (82) 2122-7700, no horário de segunda 
a quinta de 13h as 19h e sexta de 07:30h as 13:30h, aos cuidados da Coordenadoria de 
Soluções Corporativas, 8º andar, para aceitação e consequente recebimento do objeto 
licitado. 

17.2.      O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

17.2.1. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

17.2.2. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

17.2.3. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às 
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
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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, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no 
caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias 
corridos; 

- 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; e 

- No caso de atraso injustificado na entrega dos  bens prazo superior a 20 (vinte) dias 
corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 20% 
sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 

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 da Nota de Empenho, no caso de inexecução 
total da obrigação assumida, 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.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de 
fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas 
em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos 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 aos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de 
Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade 
do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de 
regularidade para com a Fazenda Estadual 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)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

19.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados 
no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674- Natureza da Despesa nº 44.90.40. 
 
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 disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 

b)Fornecer as 
licenças conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições   
estabelecidas no Edital,  na Proposta e no Contrato; 

c) Fornecer a documentação, física ou on-line, necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil; 

d)Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conform
e 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; 
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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 itens 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 no 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)  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. 

m) 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; 
 
n) 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; 
 
o) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
p) 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; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis 
com o regime de Direito Público. 
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23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Especificações dos itens, quantitativos a serem adquiridos e preços 
máximos admitidos; 
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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 2020. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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                                                         ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 

01. Objeto 
Aquisição de licenças anual para o sofware Adobe InDesign e 
licença de uso perpértua para o CorelDraw Graphics Suite para 
Windows. 

02. Quantidade 

Item Descrição Quantidade 

01 Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 01 

02 
CorelDraw Graphics Suite para Windows 

- versão completa 
01 

 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

As especificações completas constam no Item 3.1 deste Termo de 
Referência, porém, podemos resumi-la da seguinte forma: 

 Item 01 - Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 
o O fornecedor deverá ser credenciado como 

revendedor oficial da Adobe; 
o Licença deverá ser válida por 01 ano a partir da 

emissão do empenho; 
o Sofware compatível com Microsoft Windows 10 64 

bit; 
o O sofware deverá está em português do Brasil; 
o Deve estar em sua versão mais recente no 

momento do aceite definitivo; 
o Deve oferecer suporte on-line no site do 

fabricante, por telefone ou e-mail em horário 
comercial no prazo de validade da licença; 

o O sofware deverá ser fornecido por download no 
site oficinal do fabricante ou por ferramentas por 
ele oferecidas para esse fim; 

o A licença deverá dar acesso a correções e novas 
versões do sofware no período de sua vigência; 

 Item 02 - CorelDraw Graphics Suite para Windows - 
versão completa 

o O fornecedor deverá ser credenciado como 
revendedor oficial da Corel; 

o Licença perpétua; 
o O sofware deve ser entregue em sua versão mais 

recente no momento do aceite do item; 
o Sofware compatível com Microsoft Windows 10 64 

bit; 
o O sofware deverá está em português do Brasil; 
o Deve estar em sua versão mais recente no 

momento do aceite definitivo; 
o Deve oferecer suporte on-line no site do 

fabricante, por telefone ou e-mail em horário 
comercial; 

o O sofware deverá ser fornecido por download no 
site oficinal do fabricante ou entregue em 
embalagem original contendo as mídias originais 
de instalação; 
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o A licença deverá dar acesso a correções do 
sofware a serem baixados no site do fabricante; 

04. Valor Estimado Fornecido pela Seção de Instrução de Contratações 

05. Justificativa 
Necessidades específicas da unidade demandante conforme detalhado 

no DOD 25 (0574509), item 2. 

06. Prazo de Entrega 30 dias a partir da emissão da nota de empenho. 

07. Adjudicação Por item e menor preço. 

08. Classificação Orçamentária   

09. Local de Entrega 

A entrega poderá ser por meio eletrônico, encaminhado para o email 
compras@tre-al.jus.br ou em mídia física, que deverá ser entregue no 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Aristeu de 
Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. Fone: (82) 2122-7700; no horário de 

segunda a quinta de 13h as 19h e sexta de 07:30h as 13:30h. Aos 
cuidados da Coordenadoria de Soluções Corporativas, 8º andar. 

10. Unidade Fiscalizadora Coordenadoria de Soluções Corporativas 

11. Unidade Gestora SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, 
a) 

Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, 
a) 

Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, 
a) 

Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e 
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Aquisição de licenças anual para o sofware Adobe InDesign e licença de 
uso perpértua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de licenças necessárias para utilização dos Sofwares Adobe 
InDesign e do pacote de sofwares CorelDRAW Graphics Suite para atendimento das 
necessidades específicas do demandante. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 
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2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

Nesse mundo globalizado e virtual em que vivemos, é indubitável ver 
que as informações são repassadas numa constante mudança, que tem nos levado a 
enfrentar ritmos cada vez mais acelerados para alcançar os objetivos e manter a 
excelência nos serviços que são disponibilizados. 

Esta Escola, ciente das atribuições institucionais que lhe são 
outorgadas, busca, incessantemente, identificar os pontos que devem ser trabalhados e 
renovados para que possa atingir os melhores resultados, razão pela qual pretende 
retomar a produção da “Revista Eletrônica EJE/AL” para disponibilizá-la em sua página 
da internet, sabendo-se que a Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral identificou nosso 
informativo como  material de grande interesse para divulgação na Biblioteca Digital da 
Justiça Eleitoral. 

O informativo será criado em dois formatos distintos: o eletrônico, como 
novo modelo de interação, contendo itens dinâmicos e interativos para fácil e rápida 
navegação, cujo conteúdo envolverá matérias de interesse do Tribunal, servidores e 
magistrados, com a divulgação de artigos originais, reportagens, entrevistas, 
entretenimentos, entre outros; e o arquivo PDF, com a incorporação do conteúdo 
estático para que o leitor possa "folhear", salvar ou imprimir o material quando 
necessário. 

A edição da Revista será semestral e não só enriquecerá o acervo 
cultural deste Regional, como também dará ampla e eficaz publicidade às ações 
realizadas por esta unidade. 

Nesse plano, e para a concretização do objetivo supracitado, conto com 
a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de tomar as medidas adequadas à 
aquisição de licença do software Adobe InDesign na versão mais atualizada, eis que é o 
programa responsável pela produção técnica e visual da revista eletrônica. 

O Adobe InDesign é um software da Adobe Systems desenvolvido para 
diagramação e organização de páginas e permite criar e publicar documentos para 
impressão e mídia digital. O software tem tudo para criar livros, revistas digitais, PDFs 
interativos, documentos online interativos envolvidos com áudio, vídeo, animações e 
muito mais. 

Por oportuno, solicito, outrossim, a aquisição de licença do Software 
CorelDRAW, última versão, para ser instalado no computador da servidora Mônica Maciel 
Braga de Souza, eis que a mesma possui técnica para a criação de cartazes, folders, 
banners, crachás, placas, relatórios, entre outros projetos que são elaborados não só 
para esta EJE, como também para outras unidades deste Tribunal. 

O CorelDRAW é um programa de computação gráfica para criar 
desenhos, ilustração vetorial, edição de fotos, textos e tudo em um único programa. 
Possui resultados de qualidade profissional e compatibilidade com muitos formatos de 
arquivos. Por ser um aplicativo com recursos de texto sofisticados, oferece suporte a 
estilos e controle de textos intuitivos, bem como recursos de impressão, imposição e 
separação de cores. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A aquisição visa à aquisição das licenças para uso dos sofwares 
necessários às necessidades de editoração eletrônica demandadas pela Escola 
Judiciária. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 
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 Possibilidade e criação de cartazes, folders, banners, crachás, placas, relatórios, 
entre outros projetos que são elaborados não só pela EJE, como também para 
outras unidades deste Tribunal; 

 Diagramação e organização utilizados para criação e publicação da revista 
eletrônica editada pela EJE. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

A aquisição está alinhada com o planejamento e as ações que a Escola 
Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas realizará, no período de 2018-2019, 
consoante as metas delineadas pelo planejamento estratégico do TRE/AL. 

O principal objeto das ações que apresentamos, por meio de um 
planejamento de médio prazo, é o desenvolvimento de atividades de qualificação, 
aprimoramento, publicação e divulgação de trabalhos realizados no âmbito do Direito 
Eleitoral. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Estudos Preliminares SEDESC (0624378) 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendida a aquisição imediata de todos os itens contantes neste 
Termo de Referência. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que, apesar dos sofwares definidos para aquisição serem 
criados por fabricante específico, há uma ampla rede de revendas oficiais autorizadas 
para comercialização de suas licenças. 

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Os bens a serem adquiridos tratam-se de licenças para utilização de 
sofware, sendo uma de caráter perpétudo e outra que utiliza o modelo de assinatura 
anual. 

No que se refere à licença do Adobe InDesign, por se tratar de licença 
por tempo determinado, utilizando o modelo de assinatura, pode, s.m.j., ser 
caracterizado como serviço de natureza continuada já que sua utilização pela unidade 
demandante terá caráter contínuo. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Por se tratar de aquisição imediata, não se aplica parcelamento na 
aquisição dos itens. 

Por se tratarem de itens distintos, sem qualquer interdependência entre 
eles, o seu fornecimento poderá ser feito por empresas diferentes sem 
comprometimento da aquisição. Assim, entende-se que a adjudicação pode ocorrer por 
item. 

2.10 Vigência 

Não se aplica para o Item 01, por se tratar de licença perpétua. 

Para o Item 02, que é comercializado como assinatura, a vigência será 
de 01 ano a contar do aceite definitivo do item. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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A sugestão da equipe de planejamento é pela contratação por licitação 
via pregão com aquisição imediata dos itens. Caso haja necessidade de 
contingenciamento orçamentário poderá ser adotada a modalidade de registro de 
preços. 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do 
tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior 
contrário. 

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. 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Não foi identificada nenhuma adequação necessária na infraestrutura do 
TRE-AL para a utilização dos sofwares adquiridos. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

Não se aplica. 

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 contrato, 

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 cont
raditório 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 as 
licenças conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabele
cidas no Edital, na Proposta e no Contrato; 

2. Fornecer a documentação, física ou on-line, necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil; 

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme per
íodos, 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 
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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 itens 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 ri
gorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

11. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a q
ualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

Especificações dos Itens: 

  

Item 01 - Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 

1. Licença de uso do Adobe InDesign pelo período de 01 ano a partir da data 
disponibilização da mesma para o TRE-AL; 

2. O sofware deve ser disponibilizado para instalação e uso em sua versão mais 
recente; 

3. O sofware deve ser compatível com Microsoft Windows 10 64 bit; 
4. O sofware deve estar  traduzido para língua portuguesa do Brasil, 
5. O fornecedor deverá ser uma revenda autorizada da Adobe e constar em sua 

página de revendedores oficiais no 
Brasil: https://adobedealreg.secure.force.com/PartnerSearch?lang=pt_BR 

6. O sofware deverá ser disponibilizado para download no site da Adobe; 
7. O TRE-AL deve ter acesso às novas versões, bem como atualizações que 

corrigem erros ou falhas de segurança, do sofware no período de validade 
da licença; 

8. A assinatura incluir suporte on-line em português via site, e-mail ou telefone, 
em horário comercial, para problemas relacionado ao download, instalação e 
erros apresentados pelo software. 

Item 02 - CorelDraw Graphics Suite para Windows - versão completa 

1. Licença de uso do CorelDRAW Graphics Suite para Windows - versão 
completa; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0686269)         SEI 0004650-71.2019.6.02.8502 / pg. 236

https://adobedealreg.secure.force.com/PartnerSearch?lang=pt_BR


 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

30 
 

 

 

2. A licença deverá ter prazo de validade indeterminado, permitindo que o TRE-
AL possa utiliza-lo por tempo indeterminado sem custos adicionais de 
licenciamento; 

3. O software deve ser disponibilizado para instalação e uso em sua versão 
mais recente no momento do aceite definitivo do item; 

4. O software deve ser compatível com Microsoft Windows 10 64 bit; 
5. O software deve estar  traduzido para língua portuguesa do Brasil, 
6. O fornecedor deverá ser uma revenda autorizada da Corel e constar em sua 

página de revendedores oficinais no Brasil: https://corelbrasil.com.br/onde-
comprar 

7. O sofware deve ser disponibilizado para download e instalação diretamente 
do site da Corel; ou ser entregue em embalagem original contendo mídias 
originais (DVD ou Pendrive) com todos os arquivos necessários à instalação 
e uso; 

8. A licença deverá incluir suporte on-line em português via site ou telefone 
para problemas relacionado ao download, instalação e erros apresentados. 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por 
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da 
necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os 
objetivos sejam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor 
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução 
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato 
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos 
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor 
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do 
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para 
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

1. Os itens podem ser entregues por meio eletrônico ou por meio físico; 
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 itens 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 itens estiverem de acordo com as especificações técnicas; 
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2. Após a entrega, os itens 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. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3): 

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento 
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota 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 

2. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto 
se refere ao fornecimento de suftwares, 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: 

1. Advertência: 
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de 

descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as 
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento da notificação; e 

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será 
advertida; 

2. Multa de: 
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1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na 
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo 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; 

2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do instrumento de fornecimento. 

3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades 
legais; e 

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

2. 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 fornecedores deverão ser revendedores oficiais dos fabricantes do 
item que esteverem fornecedendo, sendo obrigatória sua existência na lista de 
revendas oficiais do respectivo fabricante. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

Nã há. 

Maceió, 21 de novembro de 2019. 

 

ALEX HENRIQUE MONTE NUNES 
 Técnico Judiciário 
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                                               ANEXO I-A 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM 
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL  

01 

Adobe InDesign - 
Assinatura 01 ano, 
conforme especificações 
do edital e seus anexos. 

1 R$ 1.900,00 

02 

CorelDraw Graphics 
Suite para Windows – 
versão completa, 
conforme especificações 
do edital e seus anexos. 

1 R$ 2.379,17 
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                                                 ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
À AJ-DG,
com minuta de edital alterada, conforme solicitado.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/04/2020, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686270 e o código CRC CB7A12EC.

0004650-71.2019.6.02.8502 0686270v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 21 de abril de 2020.
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

Desembaragdor Presidente, para a necessária e competente
deliberação, com a recomendação de que seja autorizada a
fase externa do certame licitatório pretendido no presente
processo, nos exatos termos da minuta de edital de pregão
eletrônico constante do evento SEI nº 0686269, posto que
devidamente aprovada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral por meio dos Pareceres 654 (0682274) e 715
(0685940).

 
Sugere-se o envio do procedimento à SAD, para

continuidade do feito. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/04/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0688475 e o código CRC BBB3930C.

0004650-71.2019.6.02.8502 0688475v1
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PROCESSO : 0004650-71.2019.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso. 

 

Decisão nº 1131 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0688475.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item,
objetivando a aquisição de licença anual para o software
Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw
Graphics Suite para Windows, tudo de acordo com requisição
promovida pela Escola Judicária Eleitoral deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0686269, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 715 (0685940), em complemento ao Parecer nº
654 (0682274), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 22/04/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0688745 e o código CRC C56683A5.

0004650-71.2019.6.02.8502 0688745v3
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
 
À SLC para cumprimento da Decisão nº 1131 da

Presidência (0688745).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/04/2020, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689682 e o código CRC BE4CB941.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  2222//22002200  
  
 

PROCESSO Nº 0004650-71.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 19 de maio de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de licença anual para o software Adobe 
InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Escola Judiciária Eleitoral. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações 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 aquisição de licença anual para o software 
Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows, 
conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

 
2 – DOS PRAZOS.  
 

2.1. O prazo máximo para a entrega das licenças é de 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer 
primeiro. 

 
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. 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
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microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes 

de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49.  

a.1) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 

de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 
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h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos critérios 

de preferência. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (0697514)         SEI 0004650-71.2019.6.02.8502 / pg. 248

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

4 
 

 

 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor total de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I.  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 

critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 
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devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 

e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total de cada item 
ofertado. 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
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que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até 

o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 

coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo 
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à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
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7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 

16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu 

artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 

2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos 

da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou 

empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no 

Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação 

às médias e às grandes empresas na mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de 

menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão 

enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados são os constantes do Anexo I-A, que, de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 
 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
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instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 

ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, 
no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha 
para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (0697514)         SEI 0004650-71.2019.6.02.8502 / pg. 254



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

10 
 

 

 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e 

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 
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9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 
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b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do 

seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
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regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 
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10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 

 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 

a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 

e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 

data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Nota 
de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, valor, prazo de 
entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus anexos. 
 
16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou se 
recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
17.1. O prazo para entrega das licenças é de 30 (trinta) 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: compras@tre-al.jus.br ou em mídia física, que 
deverá ser entregue no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida 
Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL. Fone: (82) 2122-7700, no horário de segunda 
a quinta de 13h as 19h e sexta de 07:30h as 13:30h, aos cuidados da Coordenadoria de 
Soluções Corporativas, 8º andar, para aceitação e consequente recebimento do objeto 
licitado. 

17.2.      O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

17.2.1. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

17.2.2. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

17.2.3. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às 
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
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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, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no 
caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias 
corridos; 

- 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; e 

- No caso de atraso injustificado na entrega dos  bens prazo superior a 20 (vinte) dias 
corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 20% 
sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 

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 da Nota de Empenho, no caso de inexecução 
total da obrigação assumida, 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.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de 
fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas 
em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos 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 aos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de 
Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade 
do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de 
regularidade para com a Fazenda Estadual 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)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

19.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados 
no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674- Natureza da Despesa nº 44.90.40. 
 
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 disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 

b)Fornecer as 
licenças conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições   
estabelecidas no Edital,  na Proposta e no Contrato; 

c) Fornecer a documentação, física ou on-line, necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil; 

d)Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conform
e 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; 
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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 itens 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 no 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)  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. 

m) 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; 
 
n) 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; 
 
o) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
p) 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; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis 
com o regime de Direito Público. 
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23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Especificações dos itens, quantitativos a serem adquiridos e preços 
máximos admitidos; 
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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, 04 de maio de 2020. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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                                                         ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 

01. Objeto 
Aquisição de licenças anual para o sofware Adobe InDesign e 
licença de uso perpértua para o CorelDraw Graphics Suite para 
Windows. 

02. Quantidade 

Item Descrição Quantidade 

01 Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 01 

02 
CorelDraw Graphics Suite para Windows 

- versão completa 
01 

 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

As especificações completas constam no Item 3.1 deste Termo de 
Referência, porém, podemos resumi-la da seguinte forma: 

 Item 01 - Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 
o O fornecedor deverá ser credenciado como 

revendedor oficial da Adobe; 
o Licença deverá ser válida por 01 ano a partir da 

emissão do empenho; 
o Sofware compatível com Microsoft Windows 10 64 

bit; 
o O sofware deverá está em português do Brasil; 
o Deve estar em sua versão mais recente no 

momento do aceite definitivo; 
o Deve oferecer suporte on-line no site do 

fabricante, por telefone ou e-mail em horário 
comercial no prazo de validade da licença; 

o O sofware deverá ser fornecido por download no 
site oficinal do fabricante ou por ferramentas por 
ele oferecidas para esse fim; 

o A licença deverá dar acesso a correções e novas 
versões do sofware no período de sua vigência; 

 Item 02 - CorelDraw Graphics Suite para Windows - 
versão completa 

o O fornecedor deverá ser credenciado como 
revendedor oficial da Corel; 

o Licença perpétua; 
o O sofware deve ser entregue em sua versão mais 

recente no momento do aceite do item; 
o Sofware compatível com Microsoft Windows 10 64 

bit; 
o O sofware deverá está em português do Brasil; 
o Deve estar em sua versão mais recente no 

momento do aceite definitivo; 
o Deve oferecer suporte on-line no site do 

fabricante, por telefone ou e-mail em horário 
comercial; 

o O sofware deverá ser fornecido por download no 
site oficinal do fabricante ou entregue em 
embalagem original contendo as mídias originais 
de instalação; 
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o A licença deverá dar acesso a correções do 
sofware a serem baixados no site do fabricante; 

04. Valor Estimado Fornecido pela Seção de Instrução de Contratações 

05. Justificativa 
Necessidades específicas da unidade demandante conforme detalhado 

no DOD 25 (0574509), item 2. 

06. Prazo de Entrega 30 dias a partir da emissão da nota de empenho. 

07. Adjudicação Por item e menor preço. 

08. Classificação Orçamentária   

09. Local de Entrega 

A entrega poderá ser por meio eletrônico, encaminhado para o email 
compras@tre-al.jus.br ou em mídia física, que deverá ser entregue no 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Aristeu de 
Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. Fone: (82) 2122-7700; no horário de 

segunda a quinta de 13h as 19h e sexta de 07:30h as 13:30h. Aos 
cuidados da Coordenadoria de Soluções Corporativas, 8º andar. 

10. Unidade Fiscalizadora Coordenadoria de Soluções Corporativas 

11. Unidade Gestora SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, 
a) 

Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, 
a) 

Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, 
a) 

Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e 
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Aquisição de licenças anual para o sofware Adobe InDesign e licença de 
uso perpértua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de licenças necessárias para utilização dos Sofwares Adobe 
InDesign e do pacote de sofwares CorelDRAW Graphics Suite para atendimento das 
necessidades específicas do demandante. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 
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2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

Nesse mundo globalizado e virtual em que vivemos, é indubitável ver 
que as informações são repassadas numa constante mudança, que tem nos levado a 
enfrentar ritmos cada vez mais acelerados para alcançar os objetivos e manter a 
excelência nos serviços que são disponibilizados. 

Esta Escola, ciente das atribuições institucionais que lhe são 
outorgadas, busca, incessantemente, identificar os pontos que devem ser trabalhados e 
renovados para que possa atingir os melhores resultados, razão pela qual pretende 
retomar a produção da “Revista Eletrônica EJE/AL” para disponibilizá-la em sua página 
da internet, sabendo-se que a Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral identificou nosso 
informativo como  material de grande interesse para divulgação na Biblioteca Digital da 
Justiça Eleitoral. 

O informativo será criado em dois formatos distintos: o eletrônico, como 
novo modelo de interação, contendo itens dinâmicos e interativos para fácil e rápida 
navegação, cujo conteúdo envolverá matérias de interesse do Tribunal, servidores e 
magistrados, com a divulgação de artigos originais, reportagens, entrevistas, 
entretenimentos, entre outros; e o arquivo PDF, com a incorporação do conteúdo 
estático para que o leitor possa "folhear", salvar ou imprimir o material quando 
necessário. 

A edição da Revista será semestral e não só enriquecerá o acervo 
cultural deste Regional, como também dará ampla e eficaz publicidade às ações 
realizadas por esta unidade. 

Nesse plano, e para a concretização do objetivo supracitado, conto com 
a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de tomar as medidas adequadas à 
aquisição de licença do software Adobe InDesign na versão mais atualizada, eis que é o 
programa responsável pela produção técnica e visual da revista eletrônica. 

O Adobe InDesign é um software da Adobe Systems desenvolvido para 
diagramação e organização de páginas e permite criar e publicar documentos para 
impressão e mídia digital. O software tem tudo para criar livros, revistas digitais, PDFs 
interativos, documentos online interativos envolvidos com áudio, vídeo, animações e 
muito mais. 

Por oportuno, solicito, outrossim, a aquisição de licença do Software 
CorelDRAW, última versão, para ser instalado no computador da servidora Mônica Maciel 
Braga de Souza, eis que a mesma possui técnica para a criação de cartazes, folders, 
banners, crachás, placas, relatórios, entre outros projetos que são elaborados não só 
para esta EJE, como também para outras unidades deste Tribunal. 

O CorelDRAW é um programa de computação gráfica para criar 
desenhos, ilustração vetorial, edição de fotos, textos e tudo em um único programa. 
Possui resultados de qualidade profissional e compatibilidade com muitos formatos de 
arquivos. Por ser um aplicativo com recursos de texto sofisticados, oferece suporte a 
estilos e controle de textos intuitivos, bem como recursos de impressão, imposição e 
separação de cores. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A aquisição visa à aquisição das licenças para uso dos sofwares 
necessários às necessidades de editoração eletrônica demandadas pela Escola 
Judiciária. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 
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 Possibilidade e criação de cartazes, folders, banners, crachás, placas, relatórios, 
entre outros projetos que são elaborados não só pela EJE, como também para 
outras unidades deste Tribunal; 

 Diagramação e organização utilizados para criação e publicação da revista 
eletrônica editada pela EJE. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

A aquisição está alinhada com o planejamento e as ações que a Escola 
Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas realizará, no período de 2018-2019, 
consoante as metas delineadas pelo planejamento estratégico do TRE/AL. 

O principal objeto das ações que apresentamos, por meio de um 
planejamento de médio prazo, é o desenvolvimento de atividades de qualificação, 
aprimoramento, publicação e divulgação de trabalhos realizados no âmbito do Direito 
Eleitoral. 

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Estudos Preliminares SEDESC (0624378) 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

É pretendida a aquisição imediata de todos os itens contantes neste 
Termo de Referência. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que, apesar dos sofwares definidos para aquisição serem 
criados por fabricante específico, há uma ampla rede de revendas oficiais autorizadas 
para comercialização de suas licenças. 

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

Os bens a serem adquiridos tratam-se de licenças para utilização de 
sofware, sendo uma de caráter perpétudo e outra que utiliza o modelo de assinatura 
anual. 

No que se refere à licença do Adobe InDesign, por se tratar de licença 
por tempo determinado, utilizando o modelo de assinatura, pode, s.m.j., ser 
caracterizado como serviço de natureza continuada já que sua utilização pela unidade 
demandante terá caráter contínuo. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Por se tratar de aquisição imediata, não se aplica parcelamento na 
aquisição dos itens. 

Por se tratarem de itens distintos, sem qualquer interdependência entre 
eles, o seu fornecimento poderá ser feito por empresas diferentes sem 
comprometimento da aquisição. Assim, entende-se que a adjudicação pode ocorrer por 
item. 

2.10 Vigência 

Não se aplica para o Item 01, por se tratar de licença perpétua. 

Para o Item 02, que é comercializado como assinatura, a vigência será 
de 01 ano a contar do aceite definitivo do item. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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A sugestão da equipe de planejamento é pela contratação por licitação 
via pregão com aquisição imediata dos itens. Caso haja necessidade de 
contingenciamento orçamentário poderá ser adotada a modalidade de registro de 
preços. 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do 
tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior 
contrário. 

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. 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Não foi identificada nenhuma adequação necessária na infraestrutura do 
TRE-AL para a utilização dos sofwares adquiridos. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

Não se aplica. 

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 contrato, 

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 cont
raditório 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 as 
licenças conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabele
cidas no Edital, na Proposta e no Contrato; 

2. Fornecer a documentação, física ou on-line, necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil; 

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme per
íodos, 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 
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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 itens 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 ri
gorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

11. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a q
ualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

Especificações dos Itens: 

  

Item 01 - Adobe InDesign - Assinatura 01 ano 

1. Licença de uso do Adobe InDesign pelo período de 01 ano a partir da data 
disponibilização da mesma para o TRE-AL; 

2. O sofware deve ser disponibilizado para instalação e uso em sua versão mais 
recente; 

3. O sofware deve ser compatível com Microsoft Windows 10 64 bit; 
4. O sofware deve estar  traduzido para língua portuguesa do Brasil, 
5. O fornecedor deverá ser uma revenda autorizada da Adobe e constar em sua 

página de revendedores oficiais no 
Brasil: https://adobedealreg.secure.force.com/PartnerSearch?lang=pt_BR 

6. O sofware deverá ser disponibilizado para download no site da Adobe; 
7. O TRE-AL deve ter acesso às novas versões, bem como atualizações que 

corrigem erros ou falhas de segurança, do sofware no período de validade 
da licença; 

8. A assinatura incluir suporte on-line em português via site, e-mail ou telefone, 
em horário comercial, para problemas relacionado ao download, instalação e 
erros apresentados pelo software. 

Item 02 - CorelDraw Graphics Suite para Windows - versão completa 

1. Licença de uso do CorelDRAW Graphics Suite para Windows - versão 
completa; 
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2. A licença deverá ter prazo de validade indeterminado, permitindo que o TRE-
AL possa utiliza-lo por tempo indeterminado sem custos adicionais de 
licenciamento; 

3. O software deve ser disponibilizado para instalação e uso em sua versão 
mais recente no momento do aceite definitivo do item; 

4. O software deve ser compatível com Microsoft Windows 10 64 bit; 
5. O software deve estar  traduzido para língua portuguesa do Brasil, 
6. O fornecedor deverá ser uma revenda autorizada da Corel e constar em sua 

página de revendedores oficinais no Brasil: https://corelbrasil.com.br/onde-
comprar 

7. O sofware deve ser disponibilizado para download e instalação diretamente 
do site da Corel; ou ser entregue em embalagem original contendo mídias 
originais (DVD ou Pendrive) com todos os arquivos necessários à instalação 
e uso; 

8. A licença deverá incluir suporte on-line em português via site ou telefone 
para problemas relacionado ao download, instalação e erros apresentados. 

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1): 

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por 
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da 
necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os 
objetivos sejam alcançados; 

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor 
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução 
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato 
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos 
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93. 

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor 
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do 
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para 
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2): 

1. Os itens podem ser entregues por meio eletrônico ou por meio físico; 
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 itens 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 itens estiverem de acordo com as especificações técnicas; 
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2. Após a entrega, os itens 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. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3): 

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento 
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota 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 

2. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto 
se refere ao fornecimento de suftwares, 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: 

1. Advertência: 
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de 

descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as 
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento da notificação; e 

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será 
advertida; 

2. Multa de: 
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1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na 
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo 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; 

2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do instrumento de fornecimento. 

3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades 
legais; e 

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

2. 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 fornecedores deverão ser revendedores oficiais dos fabricantes do 
item que esteverem fornecedendo, sendo obrigatória sua existência na lista de 
revendas oficiais do respectivo fabricante. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

Nã há. 

Maceió, 21 de novembro de 2019. 

 

ALEX HENRIQUE MONTE NUNES 
 Técnico Judiciário 
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                                               ANEXO I-A 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM 
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL  

01 

Adobe InDesign - 
Assinatura 01 ano, 
conforme especificações 
do edital e seus anexos. 

1 R$ 1.900,00 

02 

CorelDraw Graphics 
Suite para Windows – 
versão completa, 
conforme especificações 
do edital e seus anexos. 

1 R$ 2.379,17 
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                                                 ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 04/05/2020 17:04:33 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 06/05/2020 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00022/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0004650-71.2019 Menor Preço   

  Quantidade de Itens  

Equalização de ICMS Internacional 2  

Objeto

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
06/05/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  06/05/2020  às 08:00 Em 19/05/2020  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

Aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite 
para Windows, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

00001 2019 000032
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04/05/2020 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 04/05/2020 17:04:56 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
06/05/2020

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 06/05/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Abertura da Licitação

Em 19/05/2020  às 14:00  no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação
04/05/2020  às 17:04 012.995.344-06

Aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite 
para Windows, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 04/05/2020 17:05:14 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00022/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados
2 2 0

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação

do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério
de Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 S

27464 -
Licenciamento de
direitos permanentes
de uso de
softwarepara
servidor

- 1 Unidade Menor
Preço - Sim

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

2 S

27464 -
Licenciamento de
direitos permanentes
de uso de
softwarepara
servidor

- 1 Unidade Menor
Preço - Sim

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/05/2020 17:05:30 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00022/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 27464 - Licenciamento de direitos permanentes  de  uso  de  softwarepara servidor
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço 1.900,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

28/11/2019 1.900,00 91.421.511/0001-32 CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Adobe InDesign - Assinatura 01 ano

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/05/2020 17:05:46 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00022/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Serviço 27464 - Licenciamento de direitos permanentes  de  uso  de  softwarepara servidor
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço 2.379,17

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

28/11/2019 2.643,31 19.885.972/0001-39 CAMPOS & MENEZES LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

CorelDraw Graphics Suite para Windows - versão completa

Valor Máximo Aceitá
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0004650-71.2019. Objeto: Aquisição de licença anual para o software Adobe
InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite para Windows,
conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 06/05/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00022-2020.
Entrega das Propostas: a partir de 06/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 19/05/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 04/05/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2020 - UASG 70003

Nº Processo: 2746. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material
de consumo - Gêneros de Alimentação, conforme descrições e quantidades constantes no
Anexo I do Termo de Referência n. 003/2020-SEALM/TRE-AM.. Total de Itens Licitados: 17.
Edital: 06/05/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo N.200, Aleixo -
Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00007-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 06/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 20/05/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/05/2020) 70003-00001-2020NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato N.º 81/2017 celebrado com a empresa TICKET
SOLUÇÕES HDFGT S.A, CNPJ: 03.506.307/0001-57. Este termo aditivo visa prorrogar o
Contrato nº 81/2017, por mais 12 meses, a partir de 1º de setembro de 2020.
Fundamento: no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações e na autorização do
Diretor-Geral contida no PAD n.º 4.711/2020. Assinam, pelo TRE, Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Luciano Rodrigo Weiand e Diego Vitória de
Morais. DATA: 30/04/2020

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - UASG 70023

Nº Processo: PAD 13194/2019. Objeto: Locação de uma empilhadeira elétrica tracionada,
com mastro retrátil e operador a pé, para transporte vertical e horizontal de urnas,
conforme prescrições, exigências e descrições previstas no termo de referência anexo ao
Edital. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/05/2020 das 09h00 às 17h59. Endereço: Praca
Civica, 300 - Centro, - Goiânia/GO ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70023-5-
00020-2020. Entrega das Propostas: a partir de 06/05/2020 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/05/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN
Secretária de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 04/05/2020) 70023-00001-2020NE000039

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº. 15/2020. SEI nº 0000481-16.2020.6.27.8000. Contratante: A
União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Contratado: Ezi Silva
Lacerda, CPF nº. 515.898.503-00. Objeto: Locação de um imóvel para funcionamento
do Cartório da 80ª Zona Eleitoral, no município de Santa Luzia do Paruá. Valor mensal
da locação: R$ 1.600,00. Nota de Empenho: 2020NE000387. Dotação: Elemento de
despesa 33.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, na Ação - Julgamento
de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral - 20GP (Plano Interno: IEF
LOCIMO. Vigência: 5 (cinco) anos, tendo início em 15/06/2020 e término em
14/06/2025. Data de Assinatura: 29/04/2020. Signatários: Des. Cleones Carvalho Cunha,
Presidente do TRE-MA e o Sr. José Carlos Cardoso de Oliveira, Representante da
locadora.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - UASG 70022

Nº Processo: SEI 155-2020-0. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
seguro total dos veículos pertencentes a este Regional.. Total de Itens Licitados: 33.
Edital: 06/05/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Hist. Rubens de Mendonca, 4750
- Bosque da Saude, - Cuiabá/MT ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70022-
5-00020-2020. Entrega das Propostas: a partir de 06/05/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/05/2020 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

FABIO CURTY DE MESQUITA
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/05/2020) 70022-00001-2020NE000050

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE AJUSTE

Espécie: Termo de Ajuste para Consignação em Folha de Pagamento. Processo nº 0003216-
58.2020.6.13.8000; 11/2020; Consignatário: Banco Bradesco S.A.; Vigência: 22/04/2020 a
21/04/2025; Objeto: possibilidade de consignação em folha de pagamento dos empréstimos
e financiamentos concedidos aos Membros efetivos do Pleno, servidores e pensionistas do
CONSIGNANTE; Fundamento Legal: Art. 45, §1º, da Lei nº 8.112/90 e no art. 116 da Lei nº
8.666/93; Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Emerson
Martins Campos - Gerente de Plataforma do Poder Público e Antonelle Clemente da Silva -
Gerente de Negócios do Poder Público, pelo Consignatário; Assinatura: 22/04/2020.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº 0002317-94.2019.6.13.8000; Espécie: 3º TA ao Contrato 25/2019; Contratada:
Sistema Monitoramento e Segurança Patrimonial Ltda.; Vigência: A partir de 01/05/2020;
Objeto: Alteração do contrato; Valor: R$ 2.750,00; Classificação: 3390.39.77; PT:
02.122.0033.20GP.0031; Fundamento Legal: Art. 65, I, "a" e "b" e §1º da Lei nº 8.666/93;
Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Vander da Silva Felício
- Sócio Administrador, pela Contratada; Assinatura: 30/04/2020.

Processo nº 0003652-51.2019.6.13.8000; Espécie: 2º TA ao Contrato 9/2019; Contratada:
Sistema Monitoramento e Segurança Patrimonial Ltda.; Vigência: A partir de 01/05/2020;
Objeto: Alteração do contrato; Valor: R$ 1.667,86; Classificação: 3390.39.77; PT:
02.122.0033.20GP.0031; Fundamento Legal: Art. 65, I, "a" e "b" e §1º da Lei nº 8.666/93;
Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Vander da Silva Felício
- Sócio Administrador, pela Contratada; Assinatura: 24/04/2020.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº 19.0.000008269-7; Espécie: 2º TA ao Contrato 048/16; Contratada: 3A Serviços
Especiais Ltda.; Vigência: A partir da data de assinatura; Objeto: Prorrogação e revisão dos
valores do contrato em face da extinção da cobrança da contribuição social instituída pela
LC 110/01; Valor: R$58.575,84 e R$113,78; Classificação: 3390.37.02; PT:
02.122.0033.20GP.0031; NE: 2020NE001305 e 2020NE001306; Fundamento Legal: Arts.
57,II e 65, §5º da Lei nº 8.666/93 e Cláusula 10 do contrato; Signatários: Adriano Denardi
Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Daniel Monteiro Sales - Sócio-Administrador, pela
Contratada; Assinatura: 17/04/2020.

Processo nº 19.0.000008395-2; Espécie: 2º TA ao Contrato 166/18; Contratada: BS
Administração & Terceirização Eireli; Vigência: A partir da data de assinatura; Objeto:
Repactuação, reajuste e revisão dos valores do contrato em face da extinção da cobrança
da contribuição social instituída pela LC 110/01; Valor: R$1.700,64; Classificação:
3390.37.01; PT: 02.122.0033.20GP.0031; NE: 2020NE001272 e 2020NE001274; Fundamento
Legal: Arts. 55, III e 65, §5º da Lei nº 8.666/93 e art. 12 do Dec. 9.507/18; Signatários:
Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Rogério Rafael Pinto - Titular, pela
Contratada; Assinatura: 17/04/2020.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Processo nº 0003400-48.2019.6.13.8000; 07/2020; Contratada: Associação dos
Registradores Imobiliários de São Paulo-ARISP; Vigência: 22/04/2020 a 21/04/2026; Objeto:
viabilizar ao TRIBUNAL a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens -
CNIB.; Fundamento Legal: Art. 116, caput, e § 1º da Lei nº 8.666/93; Signatários: Adriano
Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Flaviano Galhardo - Presidente, pela
Contratada; Assinatura: 23/04/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. Prot. 0009297-93.2020.6.14.8000. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
29/2020. Contratante: União Federal, por intermédio do TRE/PA. Contratada:
AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 15.423.955/0001-29 Objeto: ACRESCER ao Contrato
nº 29/2020, o valor de R$ 12.072,96, referente a 04 (quatro) postos de serviços, no
período de 01/05/2020 a 27/05/2020 correspondendo a um acréscimo de
aproximadamente 25% do valor global do contrato, a partir do recebimento da Ordem de
Serviço emitida pela unidade Gestora do Contrato ou em data nesta indicada. Fundamento
legal: art 65, inciso I, alínea "b" e § 1 º da Lei 8666/1993. Data da Assinatura: 04/05/2020.
Signatários: Osmar Nelson Ellery Frota, Diretor Geral do TRE-PA, pela Contratante;
Anderson Siqueira Beckman, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 14/2020 - TRE/PB; Processo SEI nº 8354-83.2019.6.15.8000;
CONTRATANTE: TRE-PB, CNPJ: 06.017.798/0001-60; CONTRATADA: MARCIC IMPRES S Õ ES
GRÁFICAS LTDA - ME, CNPJ: 05.956.054/0001-49; OBJETO: contratação, sob demanda, do
fornecimento de carimbos, conforme as quantidades estimadas e especificações abaixo
descritas, bem como no Termo de Referência nº 02/2020 - SECOMP; FUNDAMENTO LEG A L :
artigo 24, II da Lei nº 8.666/93, reger-se-á por suas cláusulas e pelos termos da proposta
da CONTRATADA e foi celebrado de acordo com o contido no Processo SEI nº 8354-
83.2019.6.15.8000.; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de sua última assinatura
eletrônica; DATA DA ASSINATURA: 05/05/2020; VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 7.550,00;
SIGNATÁRIOS: Ranulfo Lacet Viegas de Araújo, pelo Contratante, Cícero Demóstenes Cabral
de Sousa, pela Contratada.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 6/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 0009213-

02.2019. , publicada no D.O.U de 13/04/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição

de suprimentos de informática - SRP Novo Edital: 06/05/2020 das 08h00 às 12h00 e

de13h00 às 17h00. Endereço: Av. Princesa Isabel, 201 Tambiá - JOAO PESSOA -

PBEntrega das Propostas: a partir de 06/05/2020 às 08h00 no site

www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/05/2020, às 14h00 no site

www.comprasnet.gov.br.

ANDREZA ALVES GOMES

Pregoeira

(SIDEC - 05/05/2020) 070009-00001-2019NE000145
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 03/2020
SEI 0000375-96.2020.6.02.8000

Data: 10/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de concertinas duplas para segurança patrimonial do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, conforme o edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 11.910,21
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 04/2020
SEI 0008954-67.2019.6.02.8000

Data: 11/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de bateria tracionaria 24V para empilhadeira Paletrans, , modelo PT-1654, movida à eletricidade, Ano 2007,
capacidade de carga de 1,6 toneladas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 6.617,97
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 09/2020
SEI 000303-12.2020.6.02.8000
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_032020_respostaaopedidodeesclarecimento.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_032020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/02/2020&jornal=530&pagina=135&totalArquivos=342
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_072020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=100&data=17/03/2020
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Data: 16/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - apoio  para pés, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 113,11

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 11/2020
SEI 008734-69.2019.6.02.8000

Data: 20/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições camisas personalizadas  para utilização nas Eleições 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 94.916,03

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Resposta à Esclarecimento apresentado por Interessada 

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 15/2020
SEI 0010681-61.2019.6.02.8000

Data: 28/04/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de serviços de lanches e materiais necessários ao seu consumo bem como a preparação do local onde
deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal durante o período eleitoral, conforme o edital e seus
anexos.

Valor  Estimado :  R$ 34.275,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_092020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/04/2020&jornal=530&pagina=103
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_112020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=530&pagina=82&totalArquivos=182
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_112020_esclarecimento.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_122020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/04/2020&jornal=530&pagina=82&totalArquivos=182
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_152020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/04/2020&jornal=530&pagina=91
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Número 16/2020
SEI 0008948-09.2019.6.02.8000

Data: 29/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de  Diretores do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com instalação, conforme o edital e seus anexos.

Valor Total  Estimado para o Lote :  R$ 5.757,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 17/2020
SEI 0008977-13.2019.6.02.8000

Data: 30/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado item 1 :  R$ 6,92
Valor Unitário  Estimado item 2 :  R$ 32,17
Valor Unitário  Estimado item 3 :  R$ 12,41
Valor Unitário  Estimado item 4 :  R$ 8,49
Valor Unitário  Estimado item 5 :  R$ 33,44
Valor Unitário  Estimado item 6 :  R$ 6,28
Valor Unitário  Estimado item 7 :  R$ 5,49

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2020
SEI 0009196-26.2019.6.02.8000

Data: 04/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme o edital e seus anexos

Valor Unitário  Estimado :  R$ 127,30

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 19/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_162020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2020&jornal=530&pagina=88&totalArquivos=190
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_172020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2020&jornal=530&pagina=89&totalArquivos=190
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_182020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/04/2020&jornal=530&pagina=89&totalArquivos=190
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_182020_pedidodeesclarecimento.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_182020_respostaaopedidodeesclarecimento.pdf
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Tags

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 20/2020
SEI 0000522-71.2020.6.02.8000

Data: 06/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços gráficos para confeccionar miniurnas em papel reciclado, conforme especificações e condições
previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 3.372,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 21/2020
SEI 0010891-15.2019.6.02.8000

Data: 12/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo - elétrico, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor estimado :  R$ 88.976,10

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 22/2020
SEI 0004650-71.2019.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite
para Windows.

Valor estimado item 1 :  R$1.900,00
Valor estimado item 1 :  R$ 2.379,17

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_192020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/04/2020&jornal=530&pagina=90
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_202020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/04/2020&jornal=530&pagina=74
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_212020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/04/2020&jornal=530&pagina=93&totalArquivos=208
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_222020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/05/2020&jornal=530&pagina=88&totalArquivos=199
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#Pregão #Pregão eletrônico

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

 Mapa do site
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2020.
À PREG,
 
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 06/05/2020, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0699724 e o código CRC 505B092B.

0004650-71.2019.6.02.8502 0699724v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2020.

 

     À Unidade SEDESC.
 
 
 REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020

TRE/AL - SOLICITAÇÃO. ANÁLISE DE CONFORMIDADE
TÉCNICA . FASE ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DE
PROPOSTAS.

 
    Seguem em anexo aos presentes autos eletrônicos  as

propostas melhores classificadas no certame licitatório em questão,
considerando a necessidade  do pronunciamento de conformidade
com todos os termos técnicos contidos no  ANEXO I,  Edital 22/2020
TRE-AL, acrescento que a sessão foi reagendada para o dia
21/05/2020, 14 horas:

 

1. PROPOSTA ITEM 01 0706365;
2. PROPOSTA ITEM 02 0706366.

 
Cordialmente.
PREGOEIRO TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/05/2020, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0706367 e o código CRC C8FB5A65.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho (0706367) de V.Sª.

informo que ambas as propostas estão em conformidade com
as especificações técnicas listadas no Edital 22/2020
(0697514).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES, Técnico
Judiciário, em 19/05/2020, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0706534 e o código CRC CF6F1DBA.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

02/04/2020Data de Emissão:Número: 2020.000002216922-17

Bairro: TIMBO

CNAE Principal:CNPJ: 6202-3/0021.748.841/0001-51 53.520-0200608704-35

TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA EPP

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 249 LETRA A

Inscrição Estadual: CEP:

Município:

Endereço:

ABREU E LIMA

Nome/ Razão Social:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Esta Certidão é válida até                        , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE 

VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

30/06/2020

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da 

Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros  existentes neste 

órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa 

do Estado de Pernambuco.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

02/04/2020 23:54:01Emitido em:

Página 1/1
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Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar 
a autenticidade desta certidão, acesse o site da JCDF (http://jcdf.mdic.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada 
de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C180000022664 e visualize a certidão)

18/004.291-2

Página 1 de 1

Nome Empresarial: ABR INFORMATICA PECAS E SERVICOS EIRELI-ME

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE

CNPJ Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo

Data de Início de Atividade

5360020229-5 27.218.328/0001-35 03/03/2017 03/03/2017

Endereço Completo:

RUA 36 NORTE LOTE 3350 BLOCO C APARTAMENTO  806 806    -  BAIRRO AGUAS CLARAS  CEP 71900-100  -  BRASILIA/DF

Objeto Social: 

PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM REDES DE COMPUTADORES, REPARACAO E
MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS DE DIGITACAO E DIGITALIZACAO
DE DOCUMENTOS E VENDA DE SOFTWARES SEM ESTOQUE NO LOCAL.

Capital Social: R$ 93.700,00 Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte

MICRO EMPRESA
(Lei Complementar 

nº123/06)

Prazo de Duração

NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS

Capital Integralizado: R$ 93.700,00 INDETERMINADO

NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS

Titular/Administrador

CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Função

908.034.421-49 ANDRE BEZERRA RAMOS xxxxxxx Titular / Administrador

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 09/03/2017 Número: 20170174565

Ato 223  - BALANCO

Evento(s) 223  - BALANCO

NADA MAIS#

Brasília, 05 de Janeiro de 2018 10:24
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Praça dos Girassóis, Palmas  Tocantins  CEP: 77001908 

Tel: +55 63 3218 1240 | 3218 1202 – Fax: +55 63 3218 1291  www.sefaz.to.gov.br 

SGD: 2019/25009/018193 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 Declaramos para os devidos fins, que a empresa ABR INFORMÁTICA 

PEÇAS E SERVIÇOS - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.218.328/0001-35,
estabelecida na Rua 36 Norte, Lote 3350, Bloco C 806 – Águas Claras/DF, 
forneceu para a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO 
TOCANTINS, o seguinte material (software), abaixo especificado em plenas 
condições de uso e cumprimento do prazo de entrega, bem como em condições 
técnicas e comerciais satisfatórias, de acordo com Processo Administrativo nº 
00.170/2500/2017, Nota de Empenho nº 2018NE00046 e 
Nota Fiscal: Nº. 000.000.060, Série 001 emitida em 24/08/2018. 
Material Consumo: 

Entrega	

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO	
VALOR	

UNITÁRIO	
VALOR	
TOTAL	

3	 Lic.	 05	
Licença	Perpétua – CorelDRAW	Graphics	

Suite	2018	Licence.	
R$	1.680,00 R$	8.400,00

VALOR	TOTAL	POR	EXTENSO:	Oito	mil	e	quatrocentos	reais.	

Atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não 
existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua 
conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Palmas, 14 de maio de 2019. 

KELMA LIMA DE SOUSA RODRIGUES
Superintendente de Administração e 

Finanças 

De acordo: 

                SANDRO HENRIQUE ARMANDO  
Secretário de Estado da Fazenda e Planejamento 

PÁGINA 1

pode ser verificada no site http://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 1A4EE8C30056BA1F.          

PÁGINA 1

Documento foi assinado digitalmente por SANDRO HENRIQUE ARMANDO  EM 15/05/2019 08:25:41.  A autenticidade deste documento                           

PÁGINA 1
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Documento N

Origem

Destino
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3469 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
 
OBJETO DO PREGÃO: INFORMÁTICA. AQUISIÇÃO DE
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO
SOFTWARE PARA SERVIDOR
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0706364

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$ X   
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80.000,00?

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  CONFORMIDADE TÉCNICA DE PROPOSTAS ITENS 01 E

02: 0706534

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

 

OBS 01 - CONTRATO SOCIAL LICITANTE ITEM 01 0707708

                 CONTRATO SOCIAL LICITANTE ITEM 02 0707763

OBS 02 -  apesar da habilitação não exigir licitante enviou
como anexo  atestados de capacidade técnica e
comprovação de autorizção de venda dos itens licitados:

                  item 01 0707714

                  item 02  0707773

 

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME, SEGUINDO DETERMINAÇÃO
DO EDITAL E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO:

SICAF/NÍVEL CREDENCIAMENTO/CRC ITEM 01 0707719

SICAF/NÍVEL CREDENCIAMENTO/CRC ITEM 02 0707779

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação   NÃO FOI NECESSÁRIO
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atualizada

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

DOCUMENTOS ITEM 01 - CERTIDÕES: TRABAHISTA, TCU,
CNJ, PORTAL TRANSPARÊNCIA, FALÊNCIA
CONCORDATA 0707694

DOCUMENTOS ITEM 02 - CERTIDÕES: TRABAHISTA, TCU,
CNJ, PORTAL TRANSPARÊNCIA, FALÊNCIA
CONCORDATA 0707756

 

17 – Consta consulta ao Cadin? X  
 LICITANTE ITEM 01  0707724

 LICITANTE ITEM 02   0707787

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

LICITANTE ITEM 01 0707690

LICITANTE ITEM 02  0707750

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

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)   DOCS. ANEXO ARQUIVO ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE

TRABALHO

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   APRESENTAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 0 DOCS. ANEXO AO
PRESENTE PAPEL DE TRABALHO ITEM 10

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X  CONFORME EDITAL

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

0707792

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ASSINADA ELETRONICAMENTE. RATIFICO A PARTICIPAÇÃO
DO SERVIDOR JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO COMO
EQUIPE DE APOIO.

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   NÃO OCORREU RECURSO
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no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0707798

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Propostas:

ITEM 01 0706365

ITEM 02 0706366

Resultado Fornecedor - 0707795

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 21/05/2020, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707821 e o código CRC C254EF73.

0004650-71.2019.6.02.8502 0707821v6
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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 : 0004650-71.2019.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 22/2020. 

 

Parecer nº 943 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

 
Pregão Eletrônico nº 22/2020 

 

Objeto: Aquisição de licença anual para o software
Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw
Graphics Suite para Windows, conforme especificações
descritas no Anexo I do edital desre Pregão Eletrônico nº
22/2020.

 

Licitantes vencedores: (Resultado - 0707795)
Item 1. TECNETXORKING SERVICOS E

SOLUCOES EM TI LTDA ,  CNPJ Nº 21.748.841/0001-51,
com valor unitário e total de R$ 1.900,00 (um mil e
novecentos reais).

Item 2. ABR INFORMATICA PECAS E
SERVICOS EIRELI, CNPJ Nº 27.218.328/0001-35, com valor
unitário e total de R$ 1.998,89 (um mil novecentos e noventa
e oito reais e oitenta e nove centavos).

 
Ao exposto, conforme papel de trabalho abaixo,

opinamos 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 Diretoria Geral
para contrinuidade do feito.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
À Diretoria-Geral.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO

 
Registro de preços: SIM ( ) NÃO (X )
Objeto: Aquisição de licença anual para o software

Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw
Graphics Suite para Windows, conforme especificações
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descritas no Anexo I do edital desre Pregão Eletrônico nº
22/2020.

Data da Licitação: 19/05/2020
 
I - Fase interna Sim Não Evento/obs.

1 - Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente justificado? X  

DOD 25 (0574509)
Estudos Preliminares (0624378)
Termo de Referência (0625375)
Edital (0697514)

2 - A justificativa apresentada é
pertinente (detecção da necessidade e
especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações
do órgão)?

X  DOD 25 (0574509)
Estudos Preliminares (0624378)

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  Termo de Referência (0625375)

5 - Constam dos autos pesquisa de
mercado para obter-se noção dos preços
praticados, com a juntada da respectiva
planilha e informação do Setor de
Compras, conforme o caso?

X  
Relatório estimativo de preços -
 0628659
Despacho SEIC - 0628661
 

6 - Houve a devida reserva de crédito
orçamentário (não se aplica no caso de
registro de preços)?

X  Pré-empenho 48/2020 (0661044), de
igual valor.

7 - O termo de referência foi aprovado
pela autoridade competente (SAD)? X  

Despacho GSAD - 06853424
Parecer 715/AJDG - 0685940
Conclusão GDG - 0688475

8 - O edital e a minuta do contrato foram
devidamente analisados pela Assessoria
jurídica?

X  
Parecer nº 654 / 2020 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (0682274) e Parecer
nº 715 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
(0685940)

9 - Houve a divulgação da intenção de
registro de preços (IRP)?  - Não se aplica

10 - Consta autorização da abertura do
processo licitatório pelo Ordenador de
Despesas?

X  Decisão nº 1131 / 2020 - TRE-
AL/PRE/GPRES - 0688745

11 - Consta a designação do Pregoeiro,
com a juntada da cópia da Portaria de
sua nomeação?

X  Portaria Presidência nº 81/2020 -
 0706364 

II - Fase externa Sim Não Evento/obs.
12 - O aviso do edital foi publicado com a
definição precisa, suficiente e clara do
objeto, a indicação dos locais, dias e
horários em que poderia ser lida ou
obtida a íntegra do edital, bem como o
endereço onde ocorreria a sessão
pública, a data e hora de sua realização?

X  
D.O.U. - 0699708 - 06/05/2020
Comprasnet – 0697574
Página eletrônica do TRE/AL -
0699708 - 06/05/2020

13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado
legalmente para recebimento das
propostas - 08 (oito) dias úteis, a partir
da publicação do aviso?

X  Publicação  - 06/05/2020
Ata Pregão - 0707792 - 19/05/2020

Lances Sim Não Evento/obs.
14 - A abertura da sessão ocorreu no
horário previsto no edital? X  Ata Pregão - 0707792

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  Ata Pregão - 0707792

16 - Foram negociadas condições
diferentes daquelas previstas no edital?  X  

17 - Havendo planilha de custos, esta foi
analisada?   Não se aplica

Proposta    
18- Foi conferida Exclusividade de
Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte na participação do certame,
quando o valor estimado for de até R$
80.000,00? Em caso negativo, foi juntada
esclarecimento/justificativa?

 X Edital (0697514)

19 - Foi conferida a preferência, nas
aquisições de bens e serviços de
informática e automação, nos termos do
art. 3º da Lei nº 8.248/91?

X  Edital (0697514)
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20 - A proposta e demais documentos
relacionados estão em conformidade
com os requisitos fixados no edital?

X  Proposta ITEM 01 - 0706365
Proposta ITEM 02 - 0706366

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  

Contrato Social
ABR - 0707763
Tecnetworking - 0707708
 
Sem exigência do edital:
Atestado de capacidade técnica e
comprovação de autorização de venda
ABR -  07077730707763
Tecnetworking - 0707714

22 - Após a verificação de conformidade
acima, a classificação das propostas
apresentou-se adequada?

X  Ata Pregão - 0707792

23 - A oferta vencedora demonstra-se
compatível com os preços praticados no
mercado, considerando, sobretudo, os
subsídios constantes do respectivo
processo administrativo?

X  
Propostas - 0706365 e 0706366
Edital - 0697514
 

Habilitação Sim Não Evento/obs.
24 - A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF com os seus dados
relativos à regularidade fiscal válidos?

X   

FGTS X  
SICAF
ABR - 0707779
TECNETWORKING - 0707719
 

INSS X  
Receita Federal X  
Tributos Estaduais e/ou Municipais
(quando o edital exigir) X  

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)

  Não se aplica

26 - Constam nos autos Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas? X       SICAF

27 - Consta consulta ao CADIN?  X  
ABR - 0707787 - Adimplente
TECNETWORKING - 0707724 -
Adimplente

28 - Consta nos autos os seguintes
documentos/consulta, quando for o caso:    

Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  Tecnetworking - Pág 3 - 0707690

ABR - Pág 6 - 0707750
Declaração que a empresa não emprega
menor; X  Tecnetworking - Pág 5 - 0707690

ABR - Pág 5 - 0707750

Declaração de elaboração independente
de proposta;    X  

Tecnetworking - Pág 1 - 0707690
ABR - Pág 2 - 0707750
 

Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.

  Tecnetworking - não se aplica
ABR - Pág 3 - 0707750

Declaração que concorda com os termos
do Edital X  

Tecnetworking - Pág 2 - 0707690 
ABR - Pág 4 - 0707750
 

Declaração de não Utilização de
Trabalho Degradante ou Forçado   Tecnetworking - Pág 4 - 0707690

ABR - Pág 1 - 0707750
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      
Empresa - (0640238, 0640262)
Sócios:
(0640257, 0640258, 0640261, 0640262)
 

29 - Há alguma outra exigência do edital
(no tocante à habilitação ou condição de
participação) não contemplada por este
Papel de Trabalho, pendente de
cumprimento?

  X  

30 - Os documentos e anexos exigidos,
se remetidos via fax, foram
apresentados em original ou por cópia
autenticada, nos prazos estabelecidos
no edital?

   --    ---  

Procedimentos finais Sim Não Evento/obs.
A ata está assinada pelo pregoeiro e
equipe de apoio e contém os seguintes
elementos: licitantes participantes,
propostas apresentadas e lances
ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço,
habilitação e recursos interpostos?

   X  Ata Pregão - 0707792
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Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente
intenção de recorrer, em campo próprio
do sistema?

       X Não houve recurso

Não havendo interposição de recursos,
houve a adjudicação, pelo pregoeiro, do
objeto licitado ao licitante vencedor?

   X  Termo de Adjudicação - 0707798 

Consta nos autos demais relatórios
extraídos do comprasnet (propostas e
resultado por fornecedor) e relatório do
pregoeiro?

 X  Resultado por fornecedor - 0707795
Informação Pregoeiro 3469 - 0103469

Lista de verificação elaborada pelo
Pregoeiro X  Informação Pregoeiro 3469 - 0103469 

EXAMINADORA: Lisiana Teixeira Cintra Data: 22//05/2020
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 22/05/2020, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 22/05/2020, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707923 e o código CRC A769385E.
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CONCLUSÃO

Maceió, 25 de maio de 2020.
Senhor Presidente,
 
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0707792), o
Resultado por Fornecedor (0707795), o Termo de Adjudicação
(0707798) e, finalmente, considerando o pronunciamento da
Assessoria de Contas e Apoio à Gestão (Parecer 943 - 0707923),
submeto os presentes autos 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.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/05/2020, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0709784 e o código CRC B0B54DFF.

0004650-71.2019.6.02.8502 0709784v1
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PROCESSO : 0004650-71.2019.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para
o CorelDraw Graphics Suite para Windows.

 

Decisão nº 1508 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão -
ACAGE, por meio do Parecer nº 943 (0707923), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
22/2020, cujo objeto é a aquisição de licença anual para o
software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw
Graphics Suite para Windows, conforme requisição promovida pela
Escola Judiciária Eleitoral desta Corte e de acordo com as
especificações descritas no Anexo I do Edital (0697514), adjudicado,
quanto ao Item 1, à empresa TECNETWORKING SERVICOS E
SOLUCOES EM TI LTDA , inscrita no CNPJ sob o Nº
21.748.841/0001-51, com valor unitário e total de R$ 1.900,00 (mil e
novecentos reais) e quanto ao Item 2, à empresa ABR
INFORMATICA PECAS E SERVICOS EIRELI , inscrita no CNPJ
sob o Nº 27.218.328/0001-35, com valor unitário e total de R$
1.998,89 (mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove
centavos), em conformidade com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0707792), mais o Termo de Adjudicação (0707798).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450/2005 e Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93, AUTORIZO a
contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 27/05/2020, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0711729 e o código CRC 5BDF4284.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00022/2020

Às 10:59 horas do dia 29 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0004650-
71.2019, Pregão nº 00022/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor
Descrição Complementar: Adobe InDesign - Assinatura 01 ano
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.900,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA , pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 , com
valor negociado a R$ 1.900,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 21/05/2020
14:31:30 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECNETWORKING SERVICOS
E SOLUCOES EM TI LTDA, CNPJ/CPF: 21.748.841/0001-51, Melhor lance: R$

3.000,0000, Valor Negociado: R$ 1.900,0000

Homologado 29/05/2020
10:59:05

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA
BELCHIOR

Item: 2
Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor
Descrição Complementar: CorelDraw Graphics Suite para Windows - versão completa
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.379,1700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: ABR INFORMATICA PECAS E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.998,8900 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 21/05/2020
14:31:31 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ABR INFORMATICA PECAS
E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.218.328/0001-35, Melhor lance: R$

1.998,8900

Homologado 29/05/2020
10:59:05

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA BELCHIOR
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DESPACHO

Maceió, 29 de maio de 2020.
 
À SLC, para publicar o resultado do certame e demais

medidas cabíveis. Concomitantemente, à COFIN, para emissão da
competente nota de empenho.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/05/2020, às 12:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0712803 e o código CRC 037F4260.

0004650-71.2019.6.02.8502 0712803v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de maio de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0712803).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/05/2020, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713099 e o código CRC 46C47138.

0004650-71.2019.6.02.8502 0713099v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/06/2020, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/06/2020, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 02/06/2020, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713907 e o código CRC A31B062C.

0004650-71.2019.6.02.8502 0713907v2
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/06/2020, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/06/2020, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 02/06/2020, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713909 e o código CRC 3C45E5FF.

0004650-71.2019.6.02.8502 0713909v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 386/20 (0713907) / NE 387/20 (0713909).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 02/06/2020, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713921 e o código CRC CFE192FB.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 21.748.841/0001-51
Razão Social: TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA
Nome Fantasia: TECNET CORPORATION DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/10/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 18/12/2020
FGTS 03/07/2020
Trabalhista Validade: 13/11/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/06/2020
Receita Municipal Validade: 06/06/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 01/06/2020 17:42 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.218.328/0001-35
Razão Social: ABR INFORMATICA PECAS E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: ABR INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/06/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 16/10/2020
FGTS 04/07/2020
Trabalhista Validade: 24/11/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/06/2020
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2020 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 01/06/2020 17:44 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
À SAD,
Para assinatura dos empenhos 2020NE000386

(0713907) e 2020NE000387 (0713909).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/06/2020, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0714497 e o código CRC 29365C94.
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02/06/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5874572 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

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: 02/06/2020 15:57:16
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 5874572
   Data prevista de publicação: 03/06/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

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 Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12679436 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 25-2020 -
BATERIAS.rtf

adbc029fe14a6495
d55160691a87629d 5,00 R$

165,20

12679437 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 22-2020 -
licencas.rtf

f3ae34ebfdb43cdc
a02e36df83b35825 6,00 R$

198,24

TOTAL DO OFICIO 11,00 R$
363,44

Comprovante de envio de publicação da Homologação para o DOU (0714608)         SEI 0004650-71.2019.6.02.8502 / pg. 385



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho e

demais medidas cabíveis.
Cópia à EJE, Unidade demandante, para ciência e

acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/06/2020, às 19:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0714975 e o código CRC B1649BD2.

0004650-71.2019.6.02.8502 0714975v1
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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 2020.
Senhor Diretor,
 
Esta subscritora, ciente da contratação da
empresa TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI
LTDA, referente a aquisição de licença anual para o software Adobe
InDesign e licença de uso perpétua para o CorelDraw Graphics Suite
para Windows, questiona acerca do procedimento a tomar quanto a
instalação do aplicativo, tendo em vista o teletrabalho em tempos da
pandemia do Covid19, se caberia à Secretaria de Informática
viabilizar a respectiva instalação, eis que é a Unidade responsável
pelos softwares deste Tribunal.
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 03/06/2020, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715241 e o código CRC DFFDBC51.

0004650-71.2019.6.02.8502 0715241v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4011 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

 
 
Informo que foram abertos os processos relacionados 0005660-

70.2020.6.02.8000 e 0005661-55.2020.6.02.8000 para envio das notas de
empenho, recebimento dos materiais e respectivos pagamentos.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 03/06/2020, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715479 e o código CRC C55E3A9C.

0004650-71.2019.6.02.8502 0715479v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020060300095
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Nº 105, quarta-feira, 3 de junho de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

Antonio da Rocha Viana RIO BRANCO - ACEntrega das Propostas: a partir de 03/06/2020 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/06/2020, às 10h00 no
site www.comprasnet.gov.br.

BRUNA SILVA BRASIL
Assistente Seção de Licitação

(SIDEC - 02/06/2020) 070002-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 07/2020; Processo SEI nº 0010774-24.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Leis
8.666/93, 8.078/90 e Resolução do TRE/AL nº 17.787/2017. Partes: União, através do
TRE/AL a empresa LED E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME, CNPJ n°
16.596.034/0001-20; Objeto: prestação de serviço de filmagem, com monitoramento e
produção de material gravado, dos procedimentos de auditoria de verificação do
funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a ser realizados por
ocasião das Eleições de 2020 em 1º e 2º turno, este último se houver. Vigência: a partir da
data da assinatura (04/05/2020), com eficácia legal após a publicação de seu extrato,
findando em 15/11/2020, ou antes, se ocorrer a solução de todas as prestações
contratuais. Valor total do contrato: R$ 15.100,00, sendo R$ 7.550,00, para o primeiro
turno, e R$ 7.550,00, para o segundo turno, se houver.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI n° 0002082-02.2020.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 28/05/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 25/2020, cujo objeto é a
aquisição de material de consumo - baterias automotivas, em que foi adjudicado, quantos
aos Itens 1 e 3, à empresa VMAX BATERIAS EIRELI, CNPJ sob o nº 07.187.128/0001-55, no
valor de R$ 3.902,00 e quanto ao Item 2, à empresa BRIMAX COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ sob o nº 24.384.947/0001-01, no valor de R$ 724,00, e
autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 2 de junho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI n° 0004650-71.2019.6.02.8502.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 27/05/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 22/2020, cujo objeto é a
aquisição de licença anual para o software Adobe InDesign e licença de uso perpétua para
o CorelDraw Graphics Suite para Windows, em que foi adjudicado, quanto ao Item 1, à
empresa TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA, CNPJ sob o Nº
21.748.841/0001-51, com valor total de R$ 1.900,00 e quanto ao Item 2, à empresa ABR
INFORMATICA PECAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ sob o Nº 27.218.328/0001-35, com valor
total de R$ 1.998,89, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei
nº 10.520/2002 c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450/2005 e Decreto nº 10.024/2019 e,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 2 de junho de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

PAD nº 7703/2019. NE nº 2020NE000501, emitida em 25/05/2020. FAVORECIDO: LIDIANE
SENA DE MORAIS (CNPJ 04.716.651/0002-14). Objeto: Aquisição de material permanente:
carrinho tipo plataforma, carro bandeja, prateleira/transpalet. Registro de Preços. Lei nº
8.666/93; Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Decreto nº 7.892/13. VALOR: R$
58.431,75.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 20/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Baianópolis. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei 8.666/93. PROCESSO SEI n.º 0050553-02.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da
assinatura até 31/12/2020. ASSINATURA: 01/06/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA e a Sra. Jandira Soares Silva Xavier, pelo Comodante.
Salvador, 02 de junho de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 024/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa VISÃO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
OBJETO: Aquisição de envelopes plásticos autoadesivos para embalagem de urna e
terminal do eleitor. FUNDAMENTO LEGAL: Leis 8.666/93 e 10.520/200 e Pregão 28/2020 do
TSE. Valor total: R$ 15.760,71. Dotação Orçamentária: elemento 3.33.90.30.19 e ação
02.061.0033.4269.0001. Processo SEI T.R.E-BA: 0061409-88.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12
meses, a contar da data da publicação no DOU. ASSINATURA: 28/05/2020. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. Paulo Alexandre Salomão, pela
Contratada. Salvador, 02 de junho de 2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º termo aditivo ao Contrato n.º 22/2018, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a empresa Diogo Nobre Cardoso 041568795-00. OBJETO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI: 55285-
94.2017.6.05.8000. ASSINATURA: 20/05/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e o Sr. Diogo Nobre Cardoso, pela Contratada.
Salvador, 2 de junho de 2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 73/2017, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa MELHOR DOC SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTOS
EIRELI. OBJETO: Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da
Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI: 0055710-24.2017.6.05.8000. ASSINATURA:
14/05/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr.
Bruno Silva Tavares, pela Contratada.
Salvador, 02 de junho de 2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 10498/2020. Objeto: Aquisição de máscaras de tecido em tricoline, conforme
as especificações do edital e anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/06/2020 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, Centro
- Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00048-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 03/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 16/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 01/06/2020) 70007-00001-2020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 11345/2020. Objeto: Impressão de material gráfico destinado às atividades
das Eleições 2020, conforme as especificações e quantidades do edital e seus anexos.. Total
de Itens Licitados: 5. Edital: 03/06/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, Centro - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00052-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 03/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 01/06/2020) 70007-00001-2020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 20051/2019. Objeto: Contratação de gráfica para impressão da lista de
candidatos onomástica, conforme as especificações do edital e anexos.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 03/06/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua
Jaime Benevolo 21 - Centro, Centro - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00040-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 03/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/06/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 02/06/2020) 70007-00001-2020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 5829/2020 . Objeto: Aquisição de material de consumo, para atendimento da
demanda de itens para proteção dos servidores, colaboradores e público.. Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 03/06/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua
Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00038-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 03/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 02/06/2020) 70007-00001-2020NE000001
DIRETORIA-GERAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo PAD n.º 11.749/2020. Espécie: Contrato n.º 28/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto: a
contratação de empresa especializada para o fornecimento de links de comunicação de
dados para interligar o TRE-CE aos Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento ao Eleitor
das diversas regiões do Estado do Ceará, incluindo serviços de instalação, configuração,
manutenção e serviços técnicos de suporte, a ser executado de forma contínua, conforme
especificações contidas no Termo de Referência anexo. Fundamento Legal: No Pregão
Eletrônico nº 21/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; nas
determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como no PAD N.º 11.749/2018.
Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Ana
Stella de Oliveira Costa. Data: 30/05/2020.

Processo PAD n.º 11.749/2020. Espécie: Contrato n.º 29/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Objeto: contratação
de empresa especializada para o fornecimento de links de comunicação de dados para
interligar o TRE-CE aos Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento ao Eleitor das diversas
regiões do Estado do Ceará, incluindo serviços de instalação, configuração, manutenção e
serviços técnicos de suporte, a ser executado de forma contínua, conforme especificações
contidas no Termo de Referência anexo. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº
21/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; nas determinações
da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como no PAD N.º 11.749/2018. Assinam: pelo
TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Emerson Santos
Cordeiro. Data: 30/05/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 29/2018 celebrado com a empresa TEL E FÔ N I C A
BRASIL S.A, CNPJ: 02.558.157/0001-62. Este termo aditivo visa prorrogar o Contrato por
mais 12 (doze) meses, a partir de 28 de maio de 2020. Visando adequar o valor do
Contrato ao valor de mercado, a Contratada encaminhou nova proposta, com vigência a
partir de 28 de maio de 2020, passando o valor anual contratado para R$ 50.436,00
(cinquenta mil, quatrocentos e trinta e seis reais), sendo R$ 58,00 (cinquenta e oito reais)
o valor unitário da Conexão 4G/3G franquia 5GB com modem comodato e R$91,00
(noventa e um reais) o valor unitário da Conexão 4G/3G franquia 20GB com modem
comodato. Fundamento: 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, c/c Cláusula Décima
Primeira do Contrato n.º 29/2018, e na autorização do Diretor-Geral no PAD n.º
22.817/2019. Assinam, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
contratada, Carlota Braga de Assis Lima e Cristiano Veloso Souza Mendes. DATA:
21/05/2020
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