TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 4 / 2019
Soluções de Tecnologia da Informação
1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Contratação de extensão de garantia de firewalls Sonicwall em uso na infraestrutura de
TIC deste Regional.
2. Necessidades, objetivos e justificativas:
No caso de Registro de Preços, apresentar justiﬁcativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível deﬁnir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica aos equipamentos elencados,
de maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos
por meio dos mesmos.
Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista de custo/benefício, uma vez
que torna desnecessária a aquisição de novos equipamentos para substituição em
caso de defeitos, durante o período adicional.
3. Lista de requisitos:
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida inicialmente
até novembro/2022, incluindo o direito de uso de novas versões de
softwares/firmwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

Lista de equipamentos englobados:
4.

Benefícios

esperados

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

demandante

para

equipe

de

planejamento

da

Integrante Demandante: Coordenador de Infraestrutura
Integrante Técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura
6. Fonte do recurso orçamentário:
Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação/2019
Item 27: Promover a extensão de garantia dos equipamentos de firewall em
uso neste Regional
Fonte de Recursos: Proposta Orçamentária de 2019 - Manutenção e
conservação de equipamentos de processamento de dados;
Código de classificação da fonte de recursos: 3390.39.17
Valor Estimado no Plano: R$ 100.000,00

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a)
viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de
TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a
garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas
especializadas.
8. Expectativa de entrega:
Estima-se o prazo para implantação do contrato de extensão de garantia para no
máximo 15 dias antes da vigência do contrato atual.
Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante deﬁnir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;
A plataforma de equipamentos é vital e indispensável para a manutenção dos serviços
do TI deste Regional, sendo responsável pela comunicação dos servidores de rede, que
fornecem a grande maioria dos serviços de TI disponibilizados no âmbito do TRE/AL.
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II – de capacitação, que deﬁnem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;
Não há demanda de capacitação vinculada.
III – legais, que deﬁnem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação
deverá
estar
em
conformidade;
Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das regulam o próprio
procedimento licitatório.
IV – de manutenção, que independem de conﬁguração tecnológica e
que deﬁnem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;
Não há necessidade de serviços complementares.
V – temporais, que deﬁnem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;
Estima-se o prazo para implantação das novas garantias antes do fim da atual vigência,
que se encerrará em novembro/2019.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e
Serão definidos nos Estudos Preliminares e no Termo de Referência.
VII – sociais, ambientais e culturais, que deﬁnem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.
Não há demanda desta natureza.
§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justiﬁcativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.
Suprido nos itens anteriores.
§ 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
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específico;
Por se tratar de extensão de garantia integral de plataforma em uso será necessária,
evidentemente, a aquisição do produto de fabricante. Entretanto não há, s.m.j.,
direcionamento ou favorecimento de fornecedor em especial.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e
Demanda decorrente da necessidade de se manter a plataforma de equipamentos de TI
segura e com garantia de suporte e substituição de peças.
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.
Trata-se de aquisição específica e de grande importância dado o grau de disponibilidade
complementar para a plataforma operacional de TI em uso.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especiﬁcações técnicas a serem consideradas na
licitação;
Serão definidas em Termo de Referência.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação especíﬁca, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;
No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI, devendo ser supridas
pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e
No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.
No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica, pois os serviços em
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questão não buscam diretamente o incremento de produtividade, apenas manutenção
de plataforma em uso.
Maceió, 28 de janeiro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/02/2019, às 09:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493286 e o código CRC C3C04F75.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2019.

À STI
Senhor Secretário,
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de
oﬁcialização da demanda (doc. SEI nº 0493286) e, se
possível, autorize o desenvolvimento das providências
administrativas subsequentes, a ﬁm de assegurar a extensão
de garantia em tela.
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
indico o titular da Coordenadoria de Infraestrutura, como
integrante demandante, e o titular da Seção de Gestão de
Infraestrutura, como integrante técnico.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/02/2019, às 09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495137 e o código CRC 8CE3C9AD.
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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 fevereiro de 2019.

Senhor Diretor-Geral,
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de
oﬁcialização da demanda (doc. SEI nº 0493286) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a ﬁm de
assegurar à extensão de garantia dos equipamento de firewall.
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, como integrante técnico.
Ressalto
que a aquisição
ora demandada
está prevista no plano de contratações de soluções de TIC
2019 (processo SEI nº 0010717-40.2018.6.02.8000), com o
valor estimado de R$ 100.000,00.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 04/02/2019, às 15:28, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496049 e o código CRC 0A4CC5D5.
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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 fevereiro de 2019.
Considerando a proposta de contratação de extensão de
garantia de ﬁrewalls Sonicwall em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional,
consoante
Documento
de
Oﬁcialização
de
Demanda (0493286), determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração para as providências de
sua alçada, observando-se os comandos insertos na Resolução-CNJ nº
182/2013.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, DiretorGeral em exercício, em 05/02/2019, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496146 e o código CRC E1750F09.

0000726-06.2019.6.02.8000

Despacho GDG 0496146

0496146v1

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 8

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.

À STI.
Senhor Secretário,
Devolvo os autos a V. Sa. para ratiﬁcação da
demanda, considerando a informação nos autos do
SEI 0007945-07.2018.6.02.8000, evento nº 0504209, de que o
Plano de Contratações de TI encontra-se em processo de
revisão.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2019, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504918 e o código CRC 5A50D73A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Considerando que a revisão do plano de
contratações de TI é referente apenas à correção de valores
(informações pendentes até manifestação da COFIN) e à
eventual adequação de quantitavos que pode ser realizada em
momento posterior, sugiro que o trâmite do processo tenha
continuidade (indicação de integrante administrativo e
publicação de portaria), a ﬁm de não causar prejuízos futuros
decorrentes de morosidade.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/02/2019, às 12:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506380 e o código CRC F193EE6E.
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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 fevereiro de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Indicação. Servidor. Integrante Administrativo.
Contratação de extensão de garantia de ﬁrewalls Sonicwall em uso
na infraestrutura de TIC deste Regional.
Senhor Diretor,
Tendo em vista a instrução inicial, para ﬁns de
cumprimento do contido no Art. 12, § 7.º, inciso IV, da Resolução
CNJ n.º 182/2013, submeto à consideração superior de Vossa
Senhoria a indicação, para composição da Comissão de Planejamento
da Contratação como integrante administrativo, o servidor Rodrigo
Ferreira Moura, lotado no Gabinete desta Secretaria.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/02/2019, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508799 e o código CRC 265CA758.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CONCLUSÃO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de
Tecnologia
da
Informação
(0496049) e de Administração
(0508799), e o Documento Oficial de Demanda (0493286), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento a ﬁm de assegurar a contratação de extensão de
garantia de ﬁrewalls Sonicwall em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional,
como
integrantes
demandante
e
técnico,
respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da
Seção de Gerência de Infraestrutura, bem como, para atuar
como integrante administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira Moura.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/02/2019, às 19:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509561 e o código CRC 058673CB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2019.
Após a análise do presente feito, sobretudo quanto à
manifestação sobre a necessidade da contratação de extensão de garantia
d e ﬁrewalls Sonicwall em uso na estrutura de TIC deste Tribunal
(0506380), ratiﬁco as indicações constantes na conclusão endereçada a esta
Presidência pela Diretoria-Geral no evento 0509561, que se referem ao
constante nos eventos 0508799 e 0496049.
Devolvam-se os autos à Diretoria-Geral para a edição do ato
específico.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/03/2019, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509701 e o código CRC C96B592F.
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Publicador_DJE nº 20190048
Disponibilização: 14/03/2019
Publicação: 15/03/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 109/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o contido
06.2019.6.02.8000 ;

no

Processo

Administrativo

TRE-AL

nº

0000726-

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 de assegurar a contratação de
extensão de garantia de ﬁrewalls Sonicwall em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional, tendo como integrantes demandante e técnico, respectivamente, o
Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, bem
como, para atuar como integrante administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira Moura.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Desembargador Presidente
Maceió, 13 de março de 2019.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 14/03/2019, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513510 e o código CRC 2422AD43.

0000726-06.2019.6.02.8000

Portaria Presidência 109 (0513510)

0513510v3

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 14

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CERTIDÃO

Certiﬁco que a Portaria Presidência nº 109/2019 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 048, de 15/03/2019, à fl. 09.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 15/03/2019, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514836 e o código CRC 3E229FA1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
Publicada a Portaria Presidência nº 109/2019 no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0514836, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração e à STI para ciência aos
interessados e continuidade do feito.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/03/2019, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514844 e o código CRC D340F35F.
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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 março de 2019.

Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para
observância do despacho do Senhor Diretor.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/03/2019, às 12:52, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516163 e o código CRC 79CD7278.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

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

A área de Segurança da Informação se tornou crítica para organizações de qualquer
tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do TRE/AL, qualquer perda de dados
ou informações pode causar o comprometimento da imagem e dos serviços prestados
por este órgão, com efeito interno e no atendimento ao público.
Atualmente, este Tribunal conta com a solução de firewall baseada na plataforma
SonicWall, tanto em seu prédio sede quanto em várias cartórios eleitorais e o Fórum
Eleitoral de Arapiraca.
Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves de suporte e/ou desatualização torna-se indispensável a extensão de
contrato de extensão de garantia com a característica de suporte e atualização de
software para novas versões.
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
2.1. Especificações Técnicas
É pretendida a aquisição de pacotes de extensão de garantia/suporte por um periodo
adicional de 36 meses para os modelos de equipamento em uso.
3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
No que tange a produtos similares existem diversos fabricantes que têm em seus
portfólios equipamentos com características semelhantes, no entanto, é pretendida a
extensão de garantia que permite a manutenção do investimento já realizado por um
valor menor já que não haverá custo adicional de hardware.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):
Pregão Eletrônico nº 77/2018 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS - MS
Pregão Eletrônico nº 09/2017 - INST. FED. MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):
Estudos Preliminares COINF 0517363
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Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):
A cargo da COMAP/SEIC.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):
Contratação de extensão de garantia de ﬁrewalls Sonicwall em uso na infraestrutura de
TIC deste Regional.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a)
viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de
TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a
garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas
especializadas.
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):
Estudos Preliminares COINF 0517363
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1. Garantir a segurança da plataforma operacional de firewall em utilização;
2. Manter o licenciamento de software e atualização de definições da solução;
3. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
Assegurar a manutenção de perímetro de segurança digital quanto à infraestrutura de
TIC deste Regional.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):
Como se trata de contratação de prorrogação/extenção de licenciamento de software
em uso, não haverá necessidade de adequação elétrica nem aquisição de estrutura de
acomodação da solução. Os equipamentos adquiridos utilizarão a estrutura já
existente.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):
Conforme desclinado no Item 11
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):
Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou materiais adicionais
para sustentação da solução adquirida, após sua implantação.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):
Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se aplica, smj.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):
Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se aplica, smj.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado de TIC e
trata-se de contrato de fornecimento de prorrogação de licenciamento de software
com serviço de suporte e atualização, não consistindo de serviço continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):
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Adjudicação por Item
20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):
Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço
20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):
Fonte de Recursos: Proposta Orçamentária de 2019 - Manutenção e conservação de
equipamentos de processamento de dados;
20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)
36 meses adicionais.
20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):
Integrante Demandante:
Cargo ou Função: Coordenador de Infraestrutura
E-mail: coinf@tre-al.jus.br

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

Integrante Administrativo:
Servidor: Rodrigo Ferreira Moura
E-mail: rodrigomoura@tre-al.jus.br

20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):
Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração.
21. Análise de Riscos:

Risco:

Falta de recursos orçamentários
aquisição da solução ou parte dela

Probabilidade: Id

Dano
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Média

Possíveis eventos
advindos de invasão:
Paralisação de
serviços, roubo de
informações,
sequestro de
informações entre
outros

Segurança
2 perimetral
ineficiente

Risco
1
Id

Ação de Mitigação
e Contingência

1

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

Risco:

Id

Risco
2
1

STI/SAD

Atraso na aquisição

Probabilidade: Id

Média

Responsável

Dano

Impacto

Possíveis eventos
Aumento
do
advindos de invasão:
risco em caso Paralisação de serviços,
2
d e eventos de roubo de informações,
vulto
sequestro de
informações entre outros

Ação de
Mitigação e
Contingência

Solicitação
de
aceleração
de trâmites
internos.
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2

Substituição
da solução
por medidas
paliativas e
menos
garantidas.

STI/COINF

3

Diminuir as
áreas
que
atualmente
seriam
abrangidas
na solução.

STI/COINF/SEGI

Risco:

Atraso na entrega da solução

Probabilidade: Id

Dano

Impacto

Média

Aumento
do
risco em caso
2 de inoperância
do
DC
principal.

Possíveis eventos
advindos de invasão:
Paralisação de serviços,
roubo de informações,
sequestro de
informações entre outros

Id

Ação de
Mitigação e
Contingência

Responsável

Risco
3
1

2

Notiﬁcar
a
contratada.

Substituição
da solução
por medidas
paliativas e
menos
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garantidas.

3

Diminuir as
áreas
que
atualmente
são
copiadas no
backup.

STI/COINF/SEGI

Lista de Potenciais Fornecedores
Nome: Grupo Binário
Sítio: http://www.binarionet.com.br
Nome: G3 Solutions
Sítio: http://www.g3solutions.com.br/
Nome: SUPORTE INFORMÁTICA
Sítio: http://www.suporteinformatica.com
Nome: INFINIIT
Sítio: http://www.infiniit.com.br
Nome: SWT
Sítio: http://www.swt.com.br/
Contato: Bernadete Sabino
Nome: Plugnet
Sítio: http://www.plugnetshop.com.br/
Nome: PCT Informática
Sítio: http://www.pctinformatica.com.br/
Nome: Grupo Inovva
Sítio: http://www.grupoinovva.com.br
Nome: 3A Tecnologia
Sítio: http://www.3atecnologia.com.br
Nome: N1 IT
Sítio: http://www.n1it.com.br
Nome: Ccom Brasil
Sítio: http://www.ccombrasil.com.br
Nome: AR
Sítio: http://www.arit.com.br
Nome: TND Brasil
Sítio: http://www.tndbrasil.com.br
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Nome: Dereco Tecnologia
Sítio: http://www.dereco.com.br
Nome: Microtelit
Sítio: http://www.microtelit.com.br
Nome: Microsafe Microinformática
Sítio: http://www.microsafe.com.br
Nome: Tradework Soluções Corporativas em TI
Sítio: http://www.tradework.com.br
Nome: MG Soft Soluções em Tecnologia da Informação
Sítio: http://www.mgsoft.com.br

Maceió, 20 de março de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 26/03/2019, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 26/03/2019, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 27/03/2019, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517363 e o código CRC 72B28C93.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.
Ao Gabinete da SAD
Ao servidor Rodrigo Ferreira Moura - Membro da Equipe
de Planejamento - Portaria 109/2019 - 0513510
Sr. Membro,
Informo que os Estudo Preliminares da contratação em
tela, doc. 0517363, estão no aguardo de sua avaliação e eventual
concordância, tendo os mesmo sido disponibilizados via bloco de
assinaturas.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 27/03/2019, às 08:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519838 e o código CRC 5A6C3FCA.

0000726-06.2019.6.02.8000

Despacho COINF 0519838

0519838v1

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 26

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Termo de Referência - TIC nº 10 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO
01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall, em
uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais

02. Quantidade

01 Conjunto

03. Resumo da Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à solução de segurança
Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do ponto de vista de software como também quanto à novas
implementações e recursos.
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo o
direito de uso de novas versões de softwares;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.
A ser confirmado pela SEIC.
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica aos equipamentos elencados, de maneira a incrementar
o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos por meio dos mesmos.

05. Justificativa

Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista de custo/benefício, uma vez que torna desnecessária a
aquisição de novos equipamentos para substituição em caso de defeitos, durante o período adicional.

07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.
(Por Item)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

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

10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

SEGI/COINF/STI
SAD

06. Prazo de Entrega

Vide
12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:
Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e software componentes da solução de segurança SonicWall, em
uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e software componentes da solução de segurança SonicWall, em
uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais, por um período adicional de 24
(vinte e quatro) meses.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Solução de segurança Sonicwall é utilizada para controle, monitoramento e
gerenciamento do acesso à Internet, das conexões entre os escritórios remotos da
Justiça Eleitoral, além de implementar barreira de proteção perimetral da rede interna.
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A pretendida contratação visa manter os componentes da solução atualizados em
termos de softwares e manutenção do suporte técnico ativo, evitando-se assim
possíveis falhas de segurança.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manutenção da plataforma de segurança SonicWall atualizada em termos de
funcionalidades e segurança.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Garantir a segurança da solução de segurança SonicWall, em pleno uso, por meio
da atualização permanente para novas versões do produto;
2. Manter o licenciamento de software dentro das exigências legais;
3. Fazer frente às novas ameaças por meio de atualização constante de definições;
4. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável. Destaques:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a)
viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de
TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a
garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas
especializadas.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0000726-06.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
O quantitativo representa o conjunto de equipamentos e
software já disponíveis neste Regional e que carece de atualização e garantia
constante, dada a missão crítica (segurança da informação, a que se destinam.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda SonicWall.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa viável que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁcas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto especíﬁco em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.
2.10 Vigência
24 meses adicionais à contratação atual.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
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para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;
2. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.

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

2.

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

ou

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Manter

sigilo

sobre

todo

e

qualquer

assunto

de

formal

interesse

Termo de Referência - TIC 10 (0526121)

da

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 29

Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
10.

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

11.

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

12.

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall, em uso neste
Tribunal por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período.
A solução é composta por:
02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
04 Firewalls SonicWall SOHO
01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos;
Deve incluir os serguintes componentes:
Descrição

Partnumber

Quantidade

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO
SERIES 2YR

01-SSC-0689

05

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
SUITE FOR 6600 (2 YR)

01-SSC-4211

01

SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software
Support for 10 Nodes (2 Years)

01-SSC-6531

01

SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software
Support for 25 Nodes (2 Years)

01-SSC-6535

02

SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE
SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)

01-SSC-7677

01

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@treal.jus.br.
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do

Termo de Referência - TIC 10 (0526121)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 30

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
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

de

Solicitação

do(s)

Bens

e/ou

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto de suporte à
Solução SonicWall. Ou seja, necessariamente deverá ser realizada pelo fabricante do
produto.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
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(Art. 18, § 3º, III, V)

Esta contratação não contém modelos de documentos.

Maceió, 08 de abril de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 11/04/2019, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526121 e o código CRC D2258BAB.

0000726-06.2019.6.02.8000

Termo de Referência - TIC 10 (0526121)

0526121v38

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 32

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2019.
À STI
Sr. Secretário,
Segue o Termo de Referência, doc. 0526121, para
apreciação de Vossa Senhoria, na forma do que determina a
Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 - Regulamento da Secretaria, art.
111, VI.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 11/04/2019, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528342 e o código CRC B16510C3.

0000726-06.2019.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.
Ressalto, de qualquer modo, ser importante
pronunciamento prévio da área jurídica ou de unidades
vinculadas à auditoria e gestão administrativa acerca da
adequação dos documentos produzidos até o momento.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 12/04/2019, às 09:39, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528846 e o código CRC 8C05E33E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2019.

À COINF,
Senhor Coordenador,
Devido à especiﬁcidade da aquisição presentida e
como forma de ampliar a concorrência de maneira a tornar
mais célere o procedimento em tela, cuja contratação é de
vital importância para a segurança de TIC deste Tribunal,
sugiro, salvo superior entendimento, que não seja aplicada a
exclusividade para microempresas e empresas de pequeno
porte.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 12/04/2019, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529093 e o código CRC 0AABB2B8.
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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 abril de 2019.
À Direção-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

Senhor Diretor,
Dada a pertinência da despesa demandada com o
planejamento de contratações de TIC do corrente exercício, aprovo o
TR de evento 0526121 e evoluo o feito à consideração superior do
Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.
Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peçolhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/04/2019, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530026 e o código CRC 94C98CE3.
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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 abril de 2019.
Considerando
a
informação
contida
no
despacho 0530026, ﬁrmado pelo Secretário de Administração, e à luz
do art. 7º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, determino o
encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para a competente instrução visando à contratação de extensão de
garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução
Firewall SonicWall, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/04/2019, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530273 e o código CRC 7679A014.
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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 abril de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Diante do Despacho GDG 0530273, encaminho os
presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/04/2019, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530309 e o código CRC 8E9158C4.
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E-mail - 0531695
Data de Envio:
23/04/2019 17:00:40
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
daniele@binarionet.com.br
denis_guimaraes@dell.com
alexandre.barros@g3solutions.com.br
andre.brasileiro@suporteinformatica.com
guilherme@infiniit.com.br
bsabino@swt.com.br
breno@plugnetshop.com.br
max@plugnetshop.com.br
plugnet@plugnetshop.com.br
pct@pctinformatica.com.br
olivan@grupoinovva.com.br
daiani@grupoinovva.com.br
fernanda@grupoinovva.com.br
rogerio@grupoinovva.com.br
max@usetech.net
maxwell@usetech.net
comercial@3atecnologia.com.br
comercial@n1it.com.br
contato@arit.com.br
comercial@tndbrasil.com.br
microtelit@microtelit.com.br
vendas@tradework.com.br
contato@mgsoft.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall SonicWall. TRE-AL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução
Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do ponto de vista de software como
também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal por um período
adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
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A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7677
Quantidade: 01
Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@tre-al.jus.br.
Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0526121.html
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De:

Camila da Silva Ribeiro <camila.ribeiro@n1it.com.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

23/04/2019 05:10 PM

Assunto:

[seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte
solução Firewall SonicWall. TRE-AL

Ana Paula,
A N1IT não consegue dar sequência na sua cotação pois não atendemos governo.
Vocês precisam fazer a cotação diretamente com uma revenda especializada em governo.
Indico à vocês a Solo Network.
https://www.solonetwork.com.br/governo-licitacao-edital-ata
Eles podem atender todas as demandas relacionadas à tecnologia.
Atenciosamente

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 23 de abril de 2019 17:01
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall
SonicWall. TRE-AL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios
eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar
longevidade técnica à solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do
ponto de vista de software como também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses
adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares;
*

A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal
por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
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A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7677
Quantidade: 01

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@treal.jus.br.

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência em anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
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06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta. N1IT. (0531778)
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E-mail - 0531796
Data de Envio:
23/04/2019 17:46:21
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
governo@solonetwork.com.br
rafael.lehmkuhl@solonetwork.com.br
comercial@supriservice.com.br
gpereira@supriservice.com.br
comercial@solustecnologia.com.br
gilson.santos@solustecnologia.com.br
diego@licitectecnologia.com.br
paulo@phdcon.com.br
comercial@telc.com.br
comercial.vix@ish.com.br
felipe.vieira@ish.com.br
hana.oliveira@ish.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall SonicWall. TRE-AL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução
Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do ponto de vista de software como
também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal por um período
adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
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COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7677
Quantidade: 01
Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@tre-al.jus.br.
Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0526121.html
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De:

<olivan@grupoinovva.com.br>

Para:

'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES'
<seic@tre-al.jus.br>, <undisclosed-recipients:>

Data:

23/04/2019 05:41 PM

Assunto:

[seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte
solução Firewall SonicWall. TRE-AL

Boa tarde Senhores.
Gostaria de tirar uma dúvida, o partnumber 01-SSC-7677 abaixo refere-se a 2
anos de garantia, mas na verdade é para 3 anos, o Partnumber de 2 anos é o
01-SSC-7676 devemos cotar o de 2 ou 3 anos ??
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7677
Atenciosamente;
Olivan Araujo
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 23 de abril de 2019 17:01
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução
Firewall SonicWall. TRE-AL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar
suporte/garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall
conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos
e softwares da solução Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos
cartórios eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar
longevidade técnica à solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a
atualizada do ponto de vista de software como também quanto a novas
implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24
meses adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares;
*

A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste
Tribunal por um período adicional de 24 meses;
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Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2
Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2
Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7677
Quantidade: 01

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail:
coinf@tre-al.jus.br.

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos
presentes no termo de referência em anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

E-mail Esclarecimento. Grupo Inovva. (0531823)
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Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Esclarecimento. Grupo Inovva. (0531823)
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De:

AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>

Para:

"seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>

CC:

AR-IT Raphael Meliti <raphael.meliti@arit.com.br>

Data:

23/04/2019 05:55 PM

Assunto:

[seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte
solução Firewall SonicWall. TRE-AL

Prezada Senhora Ana Paula,
Para poder te encaminhar a proposta, será necessário informar o número de série dos
equipamentos que serão renovados, consegue me encaminhar esses dados e se possível
também o CNPJ de vocês?
Fico no aguardo.
Atenciosamente,

Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br
| skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques cibernéticos (Ransomware)
www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
-----Mensagem original----De: AR-IT Raphael Meliti <raphael.meliti@arit.com.br>
Enviada em: terça-feira, 23 de abril de 2019 17:02
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: ENC: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall
SonicWall. TRE-AL

Raphael Meliti | SNIA Member
| ARIT | IT Director
| mobile: (11) 96475-2928 | phone: (11) 2319-9898
| site: www.arit.com.br
| skype: raphaelmeliti

E-mail Esclarecimento. Número Série. ARIT. (0531824)
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-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada em: terçafeira, 23 de abril de 2019 17:01
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall
SonicWall. TRE-AL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios
eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar
longevidade técnica à solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do
ponto de vista de software como também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses
adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares;
*

A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal
por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531

E-mail Esclarecimento. Número Série. ARIT. (0531824)
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Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7677
Quantidade: 01

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@treal.jus.br.

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência em anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Esclarecimento. Número Série. ARIT. (0531824)
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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 abril de 2019.
À COINF
Senhor Coordenador,
Seguem pedidos de esclarecimentos suscitados pelas empresas Inovva (0531823) e
Arit (0531824).
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 23/04/2019, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531826 e o código CRC 1329B8CA.
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Despacho SEIC 0531826

0531826v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.

À SEGI
Sr. Chefe,
Para os esclarecimento demandados pelo Despacho
SEIC 0531826, inclusive quanto à, eventual, coleta de serial
numbers.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/04/2019, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532104 e o código CRC 0C2BE61D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 2753 - TRE-AL/PRE/DG/STI/COINF/SEGI
À SEIC,
Em resposta ao E-mail Esclarecimento Grupo Inovva (0531823),
informo que deve ser cotado o Partnumber referente a 2 anos.
Em resposta ao E-mail Esclarecimento Número Série ARIT
(0531824), informo a seguir o solicitado:
Product
Type
GMS
004010277B8E
Software
NSA
C0EAE4E2063A
E6600
NSA
C0EAE4E205CC
E6600
18B16932D0FC SOHO
18B16932D8E8 SOHO
18B1694E85F8 SOHO
18B16956A4BC SOHO
Serial Number

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 24/04/2019, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532189 e o código CRC 01BB30CC.
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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 16 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO
01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall, em
uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais

02. Quantidade

01 Conjunto

03. Resumo da Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à solução de segurança
Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do ponto de vista de software como também quanto à novas
implementações e recursos.
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo o
direito de uso de novas versões de softwares;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.
A ser confirmado pela SEIC.
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica aos equipamentos elencados, de maneira a incrementar
o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos por meio dos mesmos.

05. Justificativa

Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista de custo/benefício, uma vez que torna desnecessária a
aquisição de novos equipamentos para substituição em caso de defeitos, durante o período adicional.

07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.
(Por Item)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

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

10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

SEGI/COINF/STI
SAD

06. Prazo de Entrega

Vide
12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:
Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e software componentes da solução de segurança SonicWall, em
uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e software componentes da solução de segurança SonicWall, em
uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais, por um período adicional de 24
(vinte e quatro) meses.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Solução de segurança Sonicwall é utilizada para controle, monitoramento e
gerenciamento do acesso à Internet, das conexões entre os escritórios remotos da
Justiça Eleitoral, além de implementar barreira de proteção perimetral da rede interna.
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A pretendida contratação visa manter os componentes da solução atualizados em
termos de softwares e manutenção do suporte técnico ativo, evitando-se assim
possíveis falhas de segurança.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manutenção da plataforma de segurança SonicWall atualizada em termos de
funcionalidades e segurança.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Garantir a segurança da solução de segurança SonicWall, em pleno uso, por meio
da atualização permanente para novas versões do produto;
2. Manter o licenciamento de software dentro das exigências legais;
3. Fazer frente às novas ameaças por meio de atualização constante de definições;
4. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável. Destaques:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a)
viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a gestão de
TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a
garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas
especializadas.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0000726-06.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
O quantitativo representa o conjunto de equipamentos e
software já disponíveis neste Regional e que carece de atualização e garantia
constante, dada a missão crítica (segurança da informação, a que se destinam.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda SonicWall.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa viável que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁcas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto especíﬁco em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.
2.10 Vigência
24 meses adicionais à contratação atual.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
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para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;
2. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.

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

2.

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

ou

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Manter

sigilo

sobre

todo

e

qualquer

assunto

de

formal

interesse
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Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
10.

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

11.

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

12.

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall, em uso neste
Tribunal por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período.
A solução é composta por:
02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
04 Firewalls SonicWall SOHO
01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos;
Deve incluir os serguintes componentes:
Descrição

Partnumber

Quantidade

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO
SERIES 2YR

01-SSC-0689

05

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
SUITE FOR 6600 (2 YR)

01-SSC-4211

01

SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software
Support for 10 Nodes (2 Years)

01-SSC-6531

01

SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software
Support for 25 Nodes (2 Years)

01-SSC-6535

02

SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE
SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)

01-SSC-7676

01

Detalhe dos Equipamentos
Serial Number Product Type
004010277B8E GMS Software
C0EAE4E2063A NSA E6600
C0EAE4E205CC NSA E6600
18B16932D0FC SOHO
18B16932D8E8 SOHO
18B1694E85F8 SOHO
18B16956A4BC SOHO
Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@treal.jus.br.
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
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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 serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
Instrumentos Formais
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

de

Solicitação

do(s)

Bens

e/ou

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
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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 requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto de suporte à
Solução SonicWall. Ou seja, necessariamente deverá ser realizada pelo fabricante do
produto.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

Esta contratação não contém modelos de documentos.

Maceió, 24 de abril de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/04/2019, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532501 e o código CRC A07185DD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.
À STI
Sr. Secretário,
Segue o Termo de Referência atualizado com a inclusão
de serial numbers de equipamentos e retiﬁcação de código de
produto, doc. 0532501, para apreciação de Vossa Senhoria, na forma
do que determina a Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 - Regulamento
da Secretaria, art. 111, VI.
De asseverar que não se vislumbra prejuízo às cotações
realizadas até este momento.
Outrossim, na forma do Despacho COINF 0529093,
cumpre-me sugerir que devido à especiﬁcidade da aquisição
presentida e como forma de ampliar a concorrência de maneira a
tornar mais célere o procedimento em tela, cuja contratação é de
vital importância para a segurança de TIC deste Tribunal, salvo
superior entendimento, que não seja aplicada a exclusividade para
microempresas e empresas de pequeno porte.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/04/2019, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532505 e o código CRC 95270F67.
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Status da mensagem:

Mensagem foi respondida

De:

Felipe Moyses Vieira <felipe.vieira@ish.com.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

24/04/2019 02:23 PM

Assunto:

[seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte
solução Firewall SonicWall. TRE-AL

Ana Paula,
Me desculpe só te retornar agora, acabei não visualizando esse email.
Analisando o objeto de contratação, verificamos que a ISH não possui em seu portfólio
, a solução mencionada (SonicWall). Trabalhamos com outros fabricantes, dentre eles
Checkpoint, Fortinet e ForcePoint. Entendemos que o Tribunal já utiliza essa solução
atualmente e que pretende apenas renovar suas garantias, e portanto, não poderemos
apoiá-los.
Aproveito aqui para compartilhar uma ARP de Ativos de Rede, com soluções do
fabricante Aruba, que tem tido grande procura do mercado devido aos preços
extremamente competitivos.
Caso tenha interesse na ARP, estamos à disposição, seguem meus contatos abaixo.
Att:
Felipe Moyses Vieira
Executivo de Negócios ES
ISH Tecnologia S.A.
Tel.: +55 27 3334.8920 | Cel.: +55 27 98138.5788
www.ish.com.br

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 23 de abril de 2019 17:46
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall
SonicWall. TRE-AL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios
eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar
longevidade técnica à solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do
ponto de vista de software como também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses
adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares;
*

1 de 3

A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal
por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7677
Quantidade: 01

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@treal.jus.br.

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência em anexo.
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu
destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida
indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou
publicação é estritamente proibida.
Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom
it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have
received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction,
modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly
prohibited.

[2] Arquivo: Apresentação_ATA_IFES.PDF

Tamanho:
1354k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

[3] Arquivo: IFES_ARP 30.2018_ARP
Digitalizada.pdf

Tamanho:
1841k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Download arquivo zip contendo todos os
anexos
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E-mail - 0533149
Data de Envio:
25/04/2019 17:19:06
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
daniele@binarionet.com.br
denis_guimaraes@dell.com
alexandre.barros@g3solutions.com.br
andre.brasileiro@suporteinformatica.com
guilherme@infiniit.com.br
bsabino@swt.com.br
breno@plugnetshop.com.br
max@plugnetshop.com.br
plugnet@plugnetshop.com.br
pct@pctinformatica.com.br
max@usetech.net
maxwell@usetech.net
comercial@3atecnologia.com.br
comercial@tndbrasil.com.br
microtelit@microtelit.com.br
vendas@tradework.com.br
contato@mgsoft.com.br
governo@solonetwork.com.br
rafael.lehmkuhl@solonetwork.com.br
comercial@supriservice.com.br
gpereira@supriservice.com.br
comercial@solustecnologia.com.br
gilson.santos@solustecnologia.com.br
diego@licitectecnologia.com.br
paulo@phdcon.com.br
comercial@telc.com.br
glauber.cordeiro@ingrammicro.com
Assunto:
Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall SonicWall. TRE-AL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
Reencaminho pedido de cotação, após ajustes no termo de referência, conforme abaixo:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução
Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do ponto de vista de software como
também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
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3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal por um período
adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7676
Quantidade: 01
Detalhe dos Equipamentos:
Serial Number: Product Type:
004010277B8E GMS Software
C0EAE4E2063A NSA E6600
C0EAE4E205CC NSA E6600
18B16932D0FC SOHO
18B16932D8E8 SOHO
18B1694E85F8 SOHO
18B16956A4BC SOHO
Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@tre-al.jus.br.
Solicitamos proposta, por gentileza, informando VALOR INDIVIDUAL E TOTAL, de acordo com as
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especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0532501.html
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E-mail - 0533158
Data de Envio:
25/04/2019 17:24:21
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
olivan@grupoinovva.com.br
daiani@grupoinovva.com.br
fernanda@grupoinovva.com.br
rogerio@grupoinovva.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall SonicWall. TRE-AL
Mensagem:
Prezado Olivan e demais Senhores(a),
Boa tarde,
Reencaminho pedido de cotação, após ajustes no termo de referência, conforme abaixo:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução
Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do ponto de vista de software como
também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal por um período
adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
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Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7676
Quantidade: 01
Detalhe dos Equipamentos:
Serial Number: Product Type:
004010277B8E GMS Software
C0EAE4E2063A NSA E6600
C0EAE4E205CC NSA E6600
18B16932D0FC SOHO
18B16932D8E8 SOHO
18B1694E85F8 SOHO
18B16956A4BC SOHO
Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@tre-al.jus.br.
Solicitamos proposta, por gentileza, informando VALOR INDIVIDUAL E TOTAL, de acordo com as
especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0532501.html
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E-mail - 0533165
Data de Envio:
25/04/2019 17:28:11
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
contato@arit.com.br
lucas.reis@arit.com.br
raphael.meliti@arit.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall SonicWall. TRE-AL
Mensagem:
Prezado Lucas e demais Senhores,
Boa tarde,
Reencaminho pedido de cotação, após ajustes no termo de referência, conforme abaixo:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução
Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do ponto de vista de software como
também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal por um período
adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
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Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7676
Quantidade: 01
Detalhe dos Equipamentos:
Serial Number: Product Type:
004010277B8E GMS Software
C0EAE4E2063A NSA E6600
C0EAE4E205CC NSA E6600
18B16932D0FC SOHO
18B16932D8E8 SOHO
18B1694E85F8 SOHO
18B16956A4BC SOHO
Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@tre-al.jus.br.
Solicitamos proposta, por gentileza, informando VALOR INDIVIDUAL E TOTAL, de acordo com as
especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0532501.html
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De:

Rafael Lehmkuhl <rafael.lehmkuhl@solonetwork.com.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

26/04/2019 08:41 AM

Assunto:

[seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte
solução Firewall SonicWall. TRE-AL

Bom dia,
Agradecemos seu contato. Infelizmente não estamos aptos a atender sua necessidade
neste momento.
Cordialmente.

Rafael Felix Hahn Lehmkuhl - Consultor Comercial
Av. Manoel Ribas, 4.109 | 82025-160 - Cascatinha - Curitiba PR
Tel (41) 3051-7519

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 25 de abril de 2019 17:19
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall
SonicWall. TRE-AL
Prezado Senhor(a),

Reencaminho pedido de cotação, após ajustes no termo de referência, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios
eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar
longevidade técnica à solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do
ponto de vista de software como também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses
adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.

E-mail Resposta. Solonetwork. (0533417)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 73

26/04/2019 08:50

WorldClient

2 de 3

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=JT9R41...

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal
por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7676
Quantidade: 01
Detalhe dos Equipamentos:
Serial Number:
004010277B8E
C0EAE4E2063A
C0EAE4E205CC
18B16932D0FC
18B16932D8E8
18B1694E85F8
18B16956A4BC

Product Type:
GMS Software
NSA E6600
NSA E6600
SOHO
SOHO
SOHO
SOHO

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;

E-mail Resposta. Solonetwork. (0533417)
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A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@treal.jus.br.

Solicitamos proposta, por gentileza, informando VALOR INDIVIDUAL E TOTAL, de acordo
com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência em
anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta. Solonetwork. (0533417)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com o novo termo de referência
apresentado nestes autos, que em nada prejudica as cotações
realizadas até o momento.
Ressalto, de qualquer modo, ser importante
pronunciamento prévio da área jurídica ou de unidades
vinculadas à auditoria e gestão administrativa acerca da
adequação dos documentos até aqui produzidos
Por ﬁm, solicito que seja avaliada a proposição do
Senhor Coordenador de Infraestrutura sobre a possibilidade
de não ser aplicada a exclusividade para microempresas.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 26/04/2019, às 10:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533552 e o código CRC E587FD56.
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E-mail - 0533585
Data de Envio:
26/04/2019 11:04:25
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
contato@swt.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall SonicWall. TRE-AL
Mensagem:
Prezado Fernando Freitas,
Bom dia,
Após contato, via ligação telefônica, com o Senhor Rogério, encaminho pedido de cotação abaixo:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução
Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do ponto de vista de software como
também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal por um período
adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)

E-mail SEIC 0533585
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Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7676
Quantidade: 01
Detalhe dos Equipamentos:
Serial Number: Product Type:
004010277B8E GMS Software
C0EAE4E2063A NSA E6600
C0EAE4E205CC NSA E6600
18B16932D0FC SOHO
18B16932D8E8 SOHO
18B1694E85F8 SOHO
18B16956A4BC SOHO
Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@tre-al.jus.br.
Solicitamos proposta, por gentileza, informando VALOR INDIVIDUAL E TOTAL, de acordo com as
especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0532501.html

E-mail SEIC 0533585
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.

Por força de delegação normativa, aprovo o TR de
evento 0532501, ressalvados os aspectos técnicos envolvidos,
uma vez que o mesmo contém os elementos aptos a
caracterizar o objeto pretendido.
Nesse sentido, remeto os autos à COMAP, para
continuidade da instrução, devendo observar, no que respeita
ao enquadramento do certame, os apontamentos veiculados
pelo titular da COINF, no Despacho 0532505.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 19:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533931 e o código CRC 82E3E041.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Diante do Despacho GSAD 0533931, encaminho os
presentes autos para atendimento do artigo 4º, Inciso IX, da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/04/2019, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534449 e o código CRC 9D2C8687.

0000726-06.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0534449
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2019.

À SEIC,
de ordem da Coordenadora da COMAP,
conclusão da instrução.

para

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 29/04/2019, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534533 e o código CRC FADE29EF.
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De:

AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

26/04/2019 03:33 PM

Assunto:

[seic] PROPOSTA SONICWALL | TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2125

Boa tarde Ana Paula,
Conforme combinado por telefone, segue cotação para a renovação dos equipamentos.
Atenciosamente,

Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br
| skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques cibernéticos (Ransomware)
www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 25 de abril de 2019 17:28
Para: AR-IT Raphael Meliti <raphael.meliti@arit.com.br>; AR-IT Lucas Reis
<lucas.reis@arit.com.br>; AR-IT Raphael Meliti <raphael.meliti@arit.com.br>
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall
SonicWall. TRE-AL
Prezado Lucas e demais Senhores,
Boa tarde,
Reencaminho pedido de cotação, após ajustes no termo de referência, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios
eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar
longevidade técnica à solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do
ponto de vista de software como também quanto a novas implementações e recursos.

E-mail Cotação. AR IT. (0535003)
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* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses
adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal
por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7676
Quantidade: 01
Detalhe dos Equipamentos:
Serial Number:
004010277B8E
C0EAE4E2063A
C0EAE4E205CC
18B16932D0FC

Product Type:
GMS Software
NSA E6600
NSA E6600
SOHO

E-mail Cotação. AR IT. (0535003)
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18B16932D8E8
18B1694E85F8
18B16956A4BC

SOHO
SOHO
SOHO

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@treal.jus.br.

Solicitamos proposta, por gentileza, informando VALOR INDIVIDUAL E TOTAL, de acordo
com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência em
anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

[2] Arquivo: SONICWALL AR TRE-AL.2125.pdf

E-mail Cotação. AR IT. (0535003)

Tamanho:
148k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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PROPOSTA COMERCIAL Nº 2125

TRE-AL / 06.015.041/0001-38
A/C.: Ana Paula Gomes Silva - anasilva@tre-al.jus.br
(82) 2122-7712

Preparada por: Lucas de Oliveira Reis
AR IT
CNPJ de faturamento: 09.368.935/0001-08
26/4/2019

Anexo Cotação AR IT. SONICWALL AR - TRE-AL.2125 (0535006)
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A Empresa
AR IT – Inteligência para Tecnologia!
Em nossa longa experiência no mercado de consultoria de TI, frequentemente, encontramos executivos
insatisfeitos com o retorno do investimento efetivado em tecnologia.
A AR IT nasceu e vem se desenvolvendo com base no conceito de ser, realmente, uma Revenda de Valor
Agregado (VAR), não apenas mais um provedor de caixas e parafusos, participando dos projetos de seus
clientes, suportando-os na pré-venda e pós-venda, provendo todos os serviços de suporte e assistência
técnica que as soluções de TI demandam.
Nestes anos, a AR IT vêm se dedicando a firmar parcerias com os mais reconhecidos fabricantes, a fim de
contemplar um amplo leque de produtos, de modo a suprir toda e qualquer demanda corporativa de
tecnologia.
A AR IT, chega com o objetivo de satisfazer a carência local de um canal de negócios que se comporte como
um verdadeiro parceiro de seus clientes, apostando na relação recíproca de confiança e transparência, para
conquistar espaço neste mercado que cresce exuberantemente a cada ano.
Queremos assim, quebrar o estereótipo de que os consultores de TI se preocupam, prioritariamente, em
vender as tecnologias que representam - mesmo quando não são as mais adequadas à realidade do cliente.
Portanto, reafirmamos nosso compromisso: "nosso negócio é ajudar seu negócio prosperar, melhorar, inovar".
A proposta oferecida pela AR IT à sua empresa apresenta:
• Entendimento e Comprometimento na entrega de soluções que atendam as vossas Necessidades e
Expectativas;
• Velocidade no Atendimento e Resolução de Problemas não Triviais;
• Elevado Expertise Técnico;
• Grande Proximidade e Forte Relacionamento com os principais players de TI
• Atualização Tecnológica Constante (Treinamento);
• Equipe adaptada a grandes projetos e ambientes, oferecendo padrões, metodologia e procedimentos para
atuação técnica consistente;
• Profissionais Certificados;
• Facilidade de captação de recursos técnicos;

Apresentação
Temos o prazer em apresentar nossa proposta
Estamos empenhados em:
• Trabalhar em parceria para fornecer uma solução abrangente e sustentável para todos os aspectos da sua
exigência.
• Assegurar um projeto bem-sucedido e minimizar os riscos.

Anexo Cotação AR IT. SONICWALL AR - TRE-AL.2125 (0535006)
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A AR IT conhece os desafios que a sua empresa enfrenta e um componente essencial do nosso sucesso ao
longo dos últimos anos tem sido a nossa capacidade de compreender as exigências dos clientes e
recomendar a solução certa para resolvê-los.
É com grande satisfação que a AR IT lhe têm como cliente e é com a mesma satisfação que lhe formalizamos
a seguinte proposta, que esperamos ir de encontro às suas expectativas.
Como poderão observar, nossas condições comerciais são extremamente competitivas.

Parceiros
A AR IT tem parceria com os principais fabricantes do mercado, a solução adotada nos distingue
favoravelmente pelo máximo de eficiência e obtenção dos melhores resultados em nossos clientes.

Proposta comercial
QTD.

DESCRIÇÃO

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

5

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE
BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR

R$ 2.617,55

R$ 13.087,75

1

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR
NSA 6600 (2 YR)

R$ 122.655,33

R$ 122.655,33

1

SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE
SUPPORT FOR 10 NODES (2 YEARS)

R$ 5.235,15

R$ 5.235,15

2

SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE
SUPPORT FOR 25 NODES (2 YEARS)

R$ 13.087,53

R$ 26.175,06

1

NICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT
FOR 1 NODE (2 YEARS)

R$ 742,55

R$ 742,55

Vlr. total projeto: R$ 167.895,84

Forma de pagamento
Boleto 30 dias
Prazo de entrega
Até 15 dias
Validade da proposta
10 dias
Atenciosamente,
Lucas de Oliveira Reis

Anexo Cotação AR IT. SONICWALL AR - TRE-AL.2125 (0535006)
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De:

Olivan Araújo <olivan@grupoinovva.com.br>

Para:

"'Ana Paula Gomes Silva'" <anasilva@tre-al.jus.br>, <seic@treal.jus.br>

CC:

<cezar.carioca@inovazul.com.br>, José Jacob
<jacob@inovazul.com.br>

Data:

26/04/2019 03:58 PM

Assunto:

RES: RES: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e
suporte solução Firewall SonicWall. TRE-AL

Boa tarde Ana Paula.
Conforme combinamos segue anexo proposta comercial para extensão de garan a e suporte aos equipamentos
Sonicwall.
Dúvidas e maiores informações estamos à disposição.
Atenciosamente.

Olivan Araujo
Gerente de Contas
olivan@grupoinovva.com.br

+55 61 3032-6602
+55 61 98230-1881
www.grupoinovva.com.br

VISITE NOSSO NOVO SITE

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 25 de abril de 2019 17:31
Para: olivan@grupoinovva.com.br
Assunto: Re: RES: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de garan a e suporte solução Firewall SonicWall.
TRE-AL
Boa tarde Olivan,
Sim. Esse é o correto. Acabei de te encaminhar um e-mail com o novo termo de referência.
Aguardo. Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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From: <olivan@grupoinovva.com.br>
To: "'Ana Paula Gomes Silva'" <anasilva@tre-al.jus.br>
Cc: "cezar. carioca" <cezar.carioca@inovazul.com.br>
Date: Thu, 25 Apr 2019 17:17:13 -0300
Subject: RES: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall SonicWall.
TRE-AL
Boa tarde Ana Paula.
Posso te encaminhar proposta com o partnumber 01-SSC-7676 de 2 anos ?
Aguardo resposta.
Atenciosamente
Olivan Araujo
De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 23 de abril de 2019 18:16
Para: olivan@grupoinovva.com.br
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall SonicWall.
TRE-AL
Boa tarde Olivan,
Encaminhamos sua solicitação à unidade técnica responsável. Retornaremos em breve. Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: <olivan@grupoinovva.com.br>
To: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>, <undisclosedrecipients:>
Date: Tue, 23 Apr 2019 17:41:07 -0300
Subject: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall SonicWall. TRE-AL
Boa tarde Senhores.
Gostaria de tirar uma dúvida, o partnumber 01-SSC-7677 abaixo refere-se a 2
anos de garantia, mas na verdade é para 3 anos, o Partnumber de 2 anos é o
01-SSC-7676 devemos cotar o de 2 ou 3 anos ??
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7677
Atenciosamente;
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Olivan Araujo
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 23 de abril de 2019 17:01
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução
Firewall SonicWall. TRE-AL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar
suporte/garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall
conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos
e softwares da solução Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos
cartórios eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar
longevidade técnica à solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a
atualizada do ponto de vista de software como também quanto a novas
implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24
meses adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares;
*

A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste
Tribunal por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01

E-mail Cotação. Grupo Inovva ( Nova Comércio Eireli.) (0535009)
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Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2
Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2
Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7677
Quantidade: 01

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail:
coinf@tre-al.jus.br.

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos
presentes no termo de referência em anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

[2] Arquivo: COM_TREAL_COM_26042019_637_JOCA_PCO.pdf

Tamanho:
278k
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De:

Gilberto Braun <gilberto@tndbrasil.com.br>

Para:

"seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>

CC:

TND Brasil - Comercial <comercial@tndbrasil.com.br>

Data:

26/04/2019 06:34 PM

Assunto:

[seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte
solução Firewall SonicWall. TRE-AL

Prezados Senhores,
Agradecemos pelo convite em par cipar deste processo de cotação da “extensão de garan a e suporte para
equipamentos e so wares da solução Firewall SonicWall TRE-AL”, contudo declinamos a oportunidade por não
atuarmos na modalidade de licitação de pregão eletrônico.
Desde já,
Atenciosamente,

Gilberto Braun | Diretor Comercial
Tel.: 55 11 3717-5537 | Cel.: 55 11 99248-4293
E-mail: gilberto@tndbrasil.com.br
Av. Paulista nº 1439 conj. 82 | Bela Vista | São Paulo–SP | CEP 01311-200

www.tndbrasil.com.br

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada em: quinta-feira, 25 de
abril de 2019 17:19
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de garan a e suporte solução Firewall SonicWall. TRE-AL
Prezado Senhor(a),

Reencaminho pedido de cotação, após ajustes no termo de referência, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garan a para equipamentos e so wares da
solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garan a e suporte para equipamentos e so wares da solução Firewall
SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais;
02. Quan dade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especiﬁcação do Objeto: A extensão de garan a pretende dar longevidade técnica à solução de
segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do ponto de vista de so ware como também quanto a novas
implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garan a estendida em 24 meses adicionais, incluindo o direito
de uso de novas versões de so wares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.

1 de 3
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garan a/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal por um período adicional
de 24 meses;
Atualização de ﬁrmware, so wares e deﬁnições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 disposi vos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quan dade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quan dade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 So ware Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quan dade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 So ware Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quan dade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7676
Quan dade: 01
Detalhe dos Equipamentos:
Serial Number:

Product Type:
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004010277B8E
C0EAE4E2063A
C0EAE4E205CC
18B16932D0FC
18B16932D8E8
18B1694E85F8
18B16956A4BC

GMS So ware
NSA E6600
NSA E6600
SOHO
SOHO
SOHO
SOHO

Prazo de entrega de até 30 dias contados a par r da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@tre-al.jus.br.

Solicitamos proposta, por gen leza, informando VALOR INDIVIDUAL E TOTAL, de acordo com as especiﬁcações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

[2] Arquivo:
Termo_de_Referencia___TIC_0532501.html
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E-mail - 0535305
Data de Envio:
02/05/2019 16:56:05
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
daniele@binarionet.com.br
denis_guimaraes@dell.com
alexandre.barros@g3solutions.com.br
andre.brasileiro@suporteinformatica.com
guilherme@infiniit.com.br
breno@plugnetshop.com.br
max@plugnetshop.com.br
plugnet@plugnetshop.com.br
pct@pctinformatica.com.br
max@usetech.net
maxwell@usetech.net
comercial@3atecnologia.com.br
microtelit@microtelit.com.br
vendas@tradework.com.br
contato@mgsoft.com.br
comercial@supriservice.com.br
gpereira@supriservice.com.br
comercial@solustecnologia.com.br
gilson.santos@solustecnologia.com.br
diego@licitectecnologia.com.br
paulo@phdcon.com.br
comercial@telc.com.br
glauber.cordeiro@ingrammicro.com
Assunto:
Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall SonicWall. TRE-AL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
Boa tarde,
Reiteramos pedido de cotação abaixo:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução
Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do ponto de vista de software como
também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:

E-mail SEIC 0535305
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Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal por um período
adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7676
Quantidade: 01
Detalhe dos Equipamentos:
Serial Number: Product Type:
004010277B8E GMS Software
C0EAE4E2063A NSA E6600
C0EAE4E205CC NSA E6600
18B16932D0FC SOHO
18B16932D8E8 SOHO
18B1694E85F8 SOHO
18B16956A4BC SOHO
Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@tre-al.jus.br.
Solicitamos proposta, por gentileza, informando VALOR INDIVIDUAL E TOTAL, de acordo com as
especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

E-mail SEIC 0535305
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Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0532501.html
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De:

Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

CC:

Breno Tavares <breno@plugnetshop.com.br>, Marcos Cesar
<marcos@plugnetshop.com.br>

Data:

02/05/2019 06:16 PM

Assunto:

[seic] Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução
Firewall SonicWall. TRE-AL

Ao TRE-AL
Prezados,
Boa noite.
Em atenção e resposta a solicitação enviada, informo que não temos como cotar esse produto, pois não
trabalhamos com ele ou equivalente no momento.
Atenciosamente,

Max Sitcovsky
Plugnet Informática
Cel: (81) 9 9294-7207
E-mail: max@plugnetshop.com.br
Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é confidencial e legalmente protegida, somente
podendo ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá
devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do
conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos.
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and
is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution
of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

Em qui, 2 de mai de 2019 às 16:56, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor(a),
Boa tarde,
Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para equipamentos e softwares da
solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução Firewall
SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;

E-mail Resposta. Plugnet Informática. (0535422)
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03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à solução de
segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do ponto de vista de software como também quanto a
novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo o
direito de uso de novas versões de softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal por um período
adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7676
Quantidade: 01

2 de 3
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Detalhe dos Equipamentos:
Serial Number:
004010277B8E
C0EAE4E2063A
C0EAE4E205CC
18B16932D0FC
18B16932D8E8
18B1694E85F8
18B16956A4BC

Product Type:
GMS Software
NSA E6600
NSA E6600
SOHO
SOHO
SOHO
SOHO

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@tre-al.jus.br.

Solicitamos proposta, por gentileza, informando VALOR INDIVIDUAL E TOTAL, de acordo com as
especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta. Plugnet Informática. (0535422)
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E-mail - 0535898
Data de Envio:
03/05/2019 11:09:51
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
junior@newsupri.com.br
vendas@newsupri.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall SonicWall. TRE-AL
Mensagem:
Prezado José,
Bom dia,
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução
Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à
solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do ponto de vista de software como
também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal por um período
adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:

E-mail SEIC 0535898
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COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7676
Quantidade: 01
Detalhe dos Equipamentos:
Serial Number: Product Type:
004010277B8E GMS Software
C0EAE4E2063A NSA E6600
C0EAE4E205CC NSA E6600
18B16932D0FC SOHO
18B16932D8E8 SOHO
18B1694E85F8 SOHO
18B16956A4BC SOHO
Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@tre-al.jus.br.
Solicitamos proposta, por gentileza, informando VALOR INDIVIDUAL E TOTAL, de acordo com as
especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0532501.html

E-mail SEIC 0535898
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De:

Vinícius Leite <vleite@mgsoft.com.br>

Para:

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

Data:

03/05/2019 11:12 AM

Assunto:

[seic] Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall SonicWall.
TRE-AL

Bom dia! Seguem valores solicitados:
FORNECEDOR: MGSOFT COMERCIO E SERVICOS EM TI LTDA - CNPJ 09.493.777.0001-00

Qtde
5
1
1
2
1

PartNumber
01-SSC-0689
01-SSC-4211
01-SSC-6531
01-SSC-6535
01-SSC-7676

Descrição
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
SonicWALL GMS E-Class 24X7 So/ware Support for 10 Nodes (2 Years)
SonicWALL GMS E-Class 24X7 So/ware Support for 25 Nodes (2 Years)
SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)

Vlr. Unitário
R$
2.354,40
R$ 110.397,60
R$
4.708,80
R$ 11.782,80
R$
669,60
Valor Total

Subtotal
R$ 11.772,00
R$ 110.397,60
R$
4.708,80
R$ 23.565,60
R$
669,60
R$ 151.113,60

OBS: VALORES EM REAIS, VÁLIDOS POR 60 DIAS OU ENQUANTO A COTAÇÃO DO DÓLAR PTAX DO BC SE MANTER ABAIXO DE R$ 4,50.
PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS.
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA, 28 DDL.
TODOS OS IMPOSTOS INCLUSOS.
Atenciosamente,

Em qui, 2 de mai de 2019 às 16:56, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor(a),
Boa tarde,
Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall
conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e
nos cartórios eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica à solução de segurança Sonicwall em uso,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de software como também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de
softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:

E-mail Proposta. MGSoft Comércio Serviços TI Ltda (0535926)
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A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7676
Quantidade: 01
Detalhe dos Equipamentos:
Serial Number:
004010277B8E
C0EAE4E2063A
C0EAE4E205CC
18B16932D0FC
18B16932D8E8
18B1694E85F8
18B16956A4BC

Product Type:
GMS Software
NSA E6600
NSA E6600
SOHO
SOHO
SOHO
SOHO

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@tre-al.jus.br.

Solicitamos proposta, por gentileza, informando VALOR INDIVIDUAL E TOTAL, de acordo com as especificações e demais detalhamentos
presentes no termo de referência em anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Proposta. MGSoft Comércio Serviços TI Ltda (0535926)
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Status da mensagem:

Mensagem foi respondida

De:

Jose A Muniz JUNIOR - NEWSUPRI <junior@newsupri.com.br>

Para:

Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>

Data:

03/05/2019 11:20 AM

Assunto:

RES: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Aquisição de componentes
de rede sem fio e cabeada. TREAL

Ok, já estão sendo trabalhadas. Mandaremos em breve.

Junior - NEWSUPRI
De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviada em: sexta-feira, 3 de maio de 2019 11:11
Para: Jose A Muniz JUNIOR - NEWSUPRI <junior@newsupri.com.br>
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Aquisição de componentes de rede sem ﬁo e cabeada. TREAL
Bom dia José,
Recebida a proposta. Muito obrigada.
Encaminhamos também pedido de cotação para outros 02 procedimentos:
1- Extensão de garantia e suporte HPE IMC;
2- Extensão de garantia e suporte solução Firewall SonicWall.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Jose A Muniz JUNIOR - NEWSUPRI <junior@newsupri.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 3 May 2019 13:45:21 +0000
Subject: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Aquisição de componentes de rede sem fio e cabeada. TREAL
Prezada Senhora
Segue anexo com nossa proposta de preços dos itens solicitados.

Atenciosamente,

NEWSUPRI

E-mail Resposta. NewSupri. Extensão Sonicwall. (0535948)
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-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 16 de abril de 2019 14:18
Assunto: Solicitação. Cotação. Aquisição de componentes de rede sem fio e cabeada.
TREAL
Prezado Senhor(a),
Boa tarde,
Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir componentes de rede sem
fio e cabeada, mediante sistema de registro de preços, distribuídos em lote 01 e
lote 02, conforme descrição do produto/serviço, quantitativos e demais
especificações constantes do termo de referência em anexo.

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

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta. NewSupri. Extensão Sonicwall. (0535948)
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Status da mensagem:

Mensagem foi respondida

De:

Jose A Muniz JUNIOR - NEWSUPRI <junior@newsupri.com.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

08/05/2019 10:47 AM

Assunto:

[seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte
solução Firewall SonicWall. TRE-AL

Prezada Ana Paula
Agradecemos a cotação, mas não trabalhamos com fabricante SonicWall.
Atenciosamente,

Junior - NEWSUPRI
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: sexta-feira, 3 de maio de 2019 11:10
Para: Jose A Muniz JUNIOR - NEWSUPRI <junior@newsupri.com.br>; Jose A Muniz JUNIOR NEWSUPRI <junior@newsupri.com.br>
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall
SonicWall. TRE-AL
Prezado José,
Bom dia,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios
eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar
longevidade técnica à solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do
ponto de vista de software como também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses
adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal
por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:

1 de 3

E-mail Resposta2. NewSupri. (0538219)
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A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7676
Quantidade: 01
Detalhe dos Equipamentos:
Serial Number:
004010277B8E
C0EAE4E2063A
C0EAE4E205CC
18B16932D0FC
18B16932D8E8
18B1694E85F8
18B16956A4BC

Product Type:
GMS Software
NSA E6600
NSA E6600
SOHO
SOHO
SOHO
SOHO

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@treal.jus.br.

Solicitamos proposta, por gentileza, informando VALOR INDIVIDUAL E TOTAL, de acordo
com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência em
anexo.
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E-mail Resposta2. NewSupri. (0538219)
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

3 de 3
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Paulo Henrique Santana Kirchesch <paulo.henrique@telc.com.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

08/05/2019 11:20 AM

Assunto:

[seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte
solução Firewall SonicWall. TRE-AL

Boa tarde,
Não iremos conseguir esta solicitacao no momento.
Obrigado.
Best Regards,
Paulo Henrique S. Kirchesch
Sales | Presales Manager
Cel: +55 65 98164-7777
Tel: +55 65 3615-7777
E-mail: paulo@telc.com.br
www.telc.com.br
Rua Botafogo, 66 - Jd. Guanabara
Cuiabá, MT - Brasil - CEP: 78010-670

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 2 de maio de 2019 15:56
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de garantia e suporte solução Firewall
SonicWall. TRE-AL
Prezado Senhor(a),
Boa tarde,
Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita contratar suporte/garantia para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall conforme detalhamento abaixo:
01. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall em uso neste Tribunal e nos cartórios
eleitorais;
02. Quantidade: 01 Conjunto;
03. Resumo da Especificação do Objeto: A extensão de garantia pretende dar
longevidade técnica à solução de segurança Sonicwall em uso, mantendo-a atualizada do
ponto de vista de software como também quanto a novas implementações e recursos.
* Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 24 meses
adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares;
* A proposta deverá apresentar valores INDIVIDUAIS E TOTAIS.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto:
Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall em uso neste Tribunal
por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período;
A solução é composta por:
A- 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
B- 04 Firewalls SonicWall SOHO;
C- 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos.
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR
Partnumber: 01-SSC-0689
Quantidade: 05
Descrição:
COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
Partnumber: 01-SSC-4211
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6531
Quantidade: 01
Descrição: SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
Partnumber: 01-SSC-6535
Quantidade: 02
Descrição: SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS)
Partnumber: 01-SSC-7676
Quantidade: 01
Detalhe dos Equipamentos:
Serial Number:
004010277B8E
C0EAE4E2063A
C0EAE4E205CC
18B16932D0FC
18B16932D8E8
18B1694E85F8
18B16956A4BC

2 de 3

Product Type:
GMS Software
NSA E6600
NSA E6600
SOHO
SOHO
SOHO
SOHO

E-mail Resposta. Telc. (0538222)
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=L117BY...

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@treal.jus.br.

Solicitamos proposta, por gentileza, informando VALOR INDIVIDUAL E TOTAL, de acordo
com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência em
anexo.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

-This message has been checked by Libra Esva and is found to be clean.
Follow this link to mark it as spam:
http://antispam.telc.com.br/cgi-bin/learn-msg.cgi?id=6D4A24008D.A8264

3 de 3

E-mail Resposta. Telc. (0538222)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0000726-06.2019.6.02.8000

Unidade

1

5

Objeto

Fontes de Consulta

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR
SONICWALL SOHO SERIES 2YR CATSER: 25992

Valores
obtidos

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

Cotação AR IT, doc. 0535006

2.617,55

290,17

Não aplicável

Cotação Nova Comércio, doc. 0535010

2.010,19

-317,19

Não aplicável

Cotação MGSoft, doc. 0535926

2.354,40

27,02

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
10,69%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

2.327,38

3

Média dos
elementos do
Subconjunto

248,69

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

2.327,38

11.636,90

(Preço Unitário)

0

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-4. (0538266)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0000726-06.2019.6.02.8000

Unidade

2

1

Objeto

Fontes de Consulta

Cotação AR IT, doc. 0535006
Cotação Nova Comércio, doc. 0535010
Cotação MGSoft, doc. 0535926

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
10,66%

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)
CATSER: 25992

Valores
obtidos

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

122.655,33

13.554,79

Não aplicável

94.248,68

-14.851,86

Não aplicável

110.397,60

1.297,06

Não aplicável

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

109.100,54

3

Média dos
elementos do
Subconjunto

11.633,18

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

109.100,54

109.100,54

(Preço Unitário)

0

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-4. (0538266)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0000726-06.2019.6.02.8000

Unidade

3

1

Objeto

Fontes de Consulta

SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years)
CATSER: 25992

Valores
obtidos

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

Cotação AR IT, doc. 0535006

5.235,15

580,38

Não aplicável

Cotação Nova Comércio, doc. 0535010

4.020,38

-634,40

Não aplicável

Cotação MGSoft, doc. 0535926

4.708,80

54,02

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
10,69%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

4.654,78

3

Média dos
elementos do
Subconjunto

497,40

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

4.654,78

4.654,78

(Preço Unitário)

0

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-4. (0538266)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0000726-06.2019.6.02.8000

Unidade

4

2

Objeto

Fontes de Consulta

SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years)
CATSER: 25992

Valores
obtidos

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

Cotação AR IT, doc. 0535006

13.087,53

1.445,19

Não aplicável

Cotação Nova Comércio, doc. 0535010

10.056,70

-1.585,64

Não aplicável

Cotação MGSoft, doc. 0535926

11.782,80

140,46

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
10,66%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

11.642,34

3

Média dos
elementos do
Subconjunto

1.241,31

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

11.642,34

23.284,69

(Preço Unitário)

0

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-4. (0538266)
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Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-5. (0538315)
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Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-5. (0538315)
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Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-5. (0538315)
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Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-5. (0538315)
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Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITENS 1-5. (0538315)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 123

SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC – PA Nº 0000726-06.2019.6.02.8000
CATSER: 25992
Item

Qtd

Descrição

1

5

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE
FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR

2

1

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)

3

1

4
5

Valor Unitário

Valor Total

R$ 2.327,38

R$ 11.636,90

R$ 109.100,54

R$ 109.100,54

SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2
Years)

R$ 4.654,78

R$ 4.654,78

2

SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2
Years)

R$ 11.642,34

R$ 23.284,68

1

SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR
1 NODE (2 YEARS)

R$ 661,34

R$ 661,34

Valor Total Estimado

Demonstrativo Quadro Resumo. Estimativa. (0538363)

R$ 149.338,24
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3045 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
1- Tratam os autos da contratação de extensão de garantia e suporte
para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall, em
uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, por um período
adicional de 24 (vinte e quatro) meses, conforme termo de referência
0532501.
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
pesquisa de preços, despacho GSAD 0533931.
3- Recebemos propostas das empresas AR IT (0535006) com valor
total de R$ 167.895,84 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e
noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), Inovva-Nova
Comércio Eireli (0535010) no valor total de R$ 129.005,27 (cento e
vinte e nove mil cinco reais e vinte e sete centavos) e MGSoft
Comércio Ltda (0535926) com valor total de R$ 151.113,60 (cento e
cinquenta e um mil cento e treze reais e sessenta centavos).
4- Confeccionadas as planilhas de estimativa de preços (0538315) e
quadro resumo (0538363) foi totalizado o valor estimado global de R$
149.338,24 (cento e quarenta e nove mil trezentos e trinta e oito
reais e vinte e quatro centavos). Desconsiderar o evento 0538266,
demonstrativo planilhas, que está incompleto.
5-Sugerimos, s.m.j., a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço global, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005. CATSER:
25992.
À deliberação superior.
Informação 3045 (0538365)
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Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 08/05/2019, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 08/05/2019, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538365 e o código CRC 4F5DB09B.

0000726-06.2019.6.02.8000

Informação 3045 (0538365)

0538365v14
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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 maio de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
De acordo com a Informação 3045, 0538365, encaminho
os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,
conforme determina o mencionado artigo.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/05/2019, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538752 e o código CRC 650DBE78.

0000726-06.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0538752

0538752v1
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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 maio de 2019.

À SGO,
Para
(0538752).

as

providências

do

despacho

COMAP

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/05/2019, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538809 e o código CRC 425CA47F.

0000726-06.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0538809

0538809v1
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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 maio de 2019.

Sigam os autos à SLC, para elaborar a minuta do
contrato e demais providências cabíveis.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/05/2019, às 19:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539225 e o código CRC B1086F67.

0000726-06.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0539225

0539225v1
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
10/05/19 11:13
USUARIO : TONY SA
DATA EMISSAO
: 10Mai19
NUMERO : 2019PE000204
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA 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.
EVENTO ESF PTRES
401081 1 084621

FONTE
ND
0100000000 339040

UGR

PI
AOSI MANSOF

LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Anexo Pré-empenho n.º 204/2019. (0539550)

UG : 070011

V A L O R
149.338,24

10Mai19

11:10
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Pré-empenho n.º 204/2019 (SEI 0539550)
Observação:

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 13/05/2019, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539552 e o código CRC 5FB75E38.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0539552
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0000726-06.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO)
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando a prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos
e softwares da solução Firewall SonicWal, em uso neste Tribunal e nos Cartórios
Eleitorais do estado de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall
SonicWal, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados
durante um período adicional de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo o direito
de uso de novas versões de softwares.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.

1

Minuta de edital (0542766)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de
constituição;
3.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
2

Minuta de edital (0542766)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 133

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º,
§ 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo
com o Anexo I-A deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
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5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas
especificações
exigidas,
ou
anexos
não
solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas
não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual
desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em
nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
4
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proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada
e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de
cada item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará
automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
5

Minuta de edital (0542766)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 136

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do
preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores constantes do Anexo I-A, que representam uma
média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam
a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total
de cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do
lote ofertado.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se
o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
6

Minuta de edital (0542766)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 137

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação
de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
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10.4.
A
comprovação
da
regularidade
fiscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
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iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo
último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via
chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito,
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5%
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de
proposta e classificação final dos fornecedores participantes.
9

Minuta de edital (0542766)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 140

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
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14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de
entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
16.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
16.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
17.1.
O prazo para ativação da garantia é de 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: coinf@treal.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
17.2.

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

17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
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17.4.
O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.
17.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

17.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
17.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 18.
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço
prestado com atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
da obrigação assumida;
12
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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 o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
18.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
18.10.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
18.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
18.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

13

Minuta de edital (0542766)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 144

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
18.13.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
18.14.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
18.15.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
18.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
19 - DO PAGAMENTO.
19.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços,
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época
da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que incluindo as referentes a
contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
19.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

19.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

19.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
19.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.
19.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
14
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EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

19.7.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
20.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº
339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
20.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
21.1.

São obrigações do contratante:
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s)
dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está
vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao
mesmo;
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução
das obrigações contratuais; e
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à
Contratada o 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;
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b) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades,
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no
Contrato;
c) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação
dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa,
atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
d) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e
fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e
condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável
Técnico da Administração sobre mudanças nos dados para contato
com a Central de Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo representante da Administração, referentes a
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da
garantia;
g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais
causarem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por
ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos
reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h) Responsabilizar-se, integralmente, pelo fornecimento dos
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica,
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade
na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação
das penalidades previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e
imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam
comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos,
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes,
aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e aos
procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde
desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-

site;

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
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n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço
eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal
e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e
outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos
serviços objeto da contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada
junto ao SICAF em condição regular;
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º,
da Lei nº 8.666/1993;
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que
sejam compatíveis com o regime de Direito Público.
23 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
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24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 21227764/7765.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
24.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso
de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos
e preços máximos admitidos;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
24.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall,
em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais

02. Quantidade

01 Conjunto

03. Resumo da Especificação do
Objeto

A extensão de garantia pretende dar longevidade
técnica à solução de segurança Sonicwall em uso,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de
software como
também
quanto
à
novas
implementações e recursos.
 Todos os componentes elencados deverão ter sua

garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares;
 A proposta deverá apresentar valores individuais e
totais.
04. Valor Estimado

O constante do Anexo I-A deste edital.
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica
aos equipamentos elencados, de maneira a incrementar
o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços
providos por meio dos mesmos.

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista
de custo/benefício, uma vez que torna desnecessária a
aquisição de novos equipamentos para substituição em
caso de defeitos, durante o período adicional.
O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento,
nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária

(Por lote – lote único)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

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

10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

SEGI/COINF/STI
SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e software componentes da solução de segurança SonicWall,
em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e software componentes da solução de segurança SonicWall,
em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais, por um período adicional de
24 (vinte e quatro) meses.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Solução de segurança Sonicwall é utilizada para controle, monitoramento e
gerenciamento do acesso à Internet, das conexões entre os escritórios remotos
da Justiça Eleitoral, além de implementar barreira de proteção perimetral da
rede interna. A pretendida contratação visa manter os componentes da solução
atualizados em termos de softwares e manutenção do suporte técnico ativo,
evitando-se assim possíveis falhas de segurança.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manutenção da plataforma de segurança SonicWall atualizada em termos de
funcionalidades e segurança.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Garantir a segurança da solução de segurança SonicWall, em pleno uso,
por meio da atualização permanente para novas versões do produto;
2. Manter o licenciamento de software dentro das exigências legais;
3. Fazer frente às novas ameaças por meio de atualização constante de
definições;
4. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
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Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico
de TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável. Destaques:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC):
a) viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a
gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):
acompanhar a garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a
contratação de empresas especializadas.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0000726-06.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
O quantitativo representa o conjunto de equipamentos e
software já disponíveis neste Regional e que carece de atualização e garantia
constante, dada a missão crítica (segurança da informação, a que se
destinam.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda SonicWall.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa viável que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a
ser contratado possuem
características
específicas por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da
solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza
como serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.
2.10 Vigência
24 meses adicionais à contratação atual.
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 aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de
licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
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2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia
junto ao fabricante;
2. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado
o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contrat
ada o contraditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
contratado.

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser

1.
Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades,
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e
no Contrato;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista,
em inglês;

ou

3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos,
conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante
da
Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
da
Administração ou
a terceiros,
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por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos re
paros ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
7.
Responsabilizar-se integralmente
pelo
fornecimento
dos
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica,
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das
penalidades previstas neste Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos,
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
10. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, adere
ntes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informaç
ão do TRE/AL;
11. Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração,
referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto






Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall, em
uso neste Tribunal por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período.
A solução é composta por:
o 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
o 04 Firewalls SonicWall SOHO
o 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos;
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição

Partnumber

Quantidade

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO
SERIES 2YR

01-SSC-0689

05

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
SUITE FOR 6600 (2 YR)

01-SSC-4211

01

01-SSC-6531

01

01-SSC-6535

02

SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software
Support for 10 Nodes (2 Years)
SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software
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Support for 25 Nodes (2 Years)
SONICWALL
GMS
E-CLASS
24X7
SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 01-SSC-7676
YEARS)

01

Detalhe dos Equipamentos




Serial Number
004010277B8E

Product Type
GMS Software

C0EAE4E2063A
C0EAE4E205CC
18B16932D0FC
18B16932D8E8

NSA E6600
NSA E6600
SOHO
SOHO

18B1694E85F8
18B16956A4BC

SOHO
SOHO

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail
coinf@tre-al.jus.br.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante,
responsável por representar os interesses do órgão no contexto da
Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação
das ações necessárias para que os objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017):
servidor designado para coordenar e comandar o processo da
fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma
Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da
gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº
8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017):
servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à
fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela
respectiva autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos
aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e
terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
25
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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 serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo,
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus
Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento
Definitivo.
Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s)
(Art. 18, § 3º, III, a, 3):
1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta
contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º,
ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes
requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à
época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso),
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade
com
o
INSS;
do
Certificado
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e
da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
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Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que
o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos
autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e
internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente,
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita,
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A Contratada será notificada formalmente em caso de
descumprimento de obrigação contratual e terá que
apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou
se entenda
serem
improcedentes
as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;
b. Multa de:
i.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho
ou instrumento contratual, no caso de atraso injustificado
na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a mult
a de 10% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem p
or prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a p
enalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução total
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento
do instrumento de fornecimento;
ii.
10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iii.
20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.
c. Impedimento
de
licitar
e
contratar
com
a
União
e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do
instrumento de fornecimento com a Contratada.
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3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou
cobrado judicialmente;
5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto de suporte à
Solução SonicWall. Ou seja, necessariamente deverá ser realizada pelo
fabricante do produto.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, §
3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.

Maceió, 24 de abril de 2019.
DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Coordenador
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

LOTE ITEM
01

DESCRIÇÃO

PARTNUMBER QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

COMPREHENSIVE
GATEWAY
SECURITY
SUITE
BUNDLE
FOR 01-SSC-0689
SONICWALL SOHO SERIES 2YR

05

R$ 2.327,38

R$ 11.636,90

02

COMPREHENSIVE
GATEWAY
01-SSC-4211
SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)

01

R$ 109.100,54

R$ 109.100,54

03

SonicWALL
GMS
E-Class
24X7
Software Support for 10 Nodes (2 01-SSC-6531
Years)

01

R$ 4.654,78

R$ 4.654,78

SonicWALL
GMS
E-Class
24X7
Software Support for 25 Nodes (2 01-SSC-6535
Years)

02

R$ 11.642,34

R$ 23.284,68

SONICWALL GMS E-CLASS 24X7
SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 01-SSC-7676
YEARS)

01

R$ 661,34

R$ 661,34

01
04

05

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 149.338,24 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e
quatro centavos).
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3216 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,
Senhor Secretário,
Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital objetivando a
prestação de serviços de serviços de extensão de garantia para equipamentos
e softwares da solução Firewall SonicWal, em uso neste Regional e nos
Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas.
Esta Seção elaborou minuta de edital em que não foi conferida exclusividade
de participação às pequenas e microempresas, em razão do valor estimado
para a contratação.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93”.
Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo concordância
com os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos
em seus ulteriores termos.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 16/05/2019, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/05/2019, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/05/2019, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542774 e o código CRC EBA0E012.
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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 maio de 2019.

Reporto-me à Informação 3216, da SLC (0542774),
para remeter os presentes autos à análise da AJ-DG.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2019, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543062 e o código CRC 4B43235F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000726-06.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: MINUTA DE PREGÃO ELETRÔNICO - STI

Parecer nº 960 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Tratam os autos da contratação de extensão de
garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução
Firewall SonicWall, em uso neste Tribunal e nos Cartórios
Eleitorais, por um período adicional de 24 (vinte e quatro)
meses, conforme termo de referência 0532501.
2. DO PROCEDIMENTO

Constam dos autos os seguintes documentos:
- Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº
04/ 2019 (0493286);
- Portaria 109/2019, que nomeou a
Planejamento (0513510);

Comissão de

- Estudos Preliminares (0517363)
- Termo de Referência (0526121);
- Aprovação do TR pelo Secretário de Tecnologia da
Informação (0528846);
Aprovação
Administração (0530026);

do

TR

pelo

Secretário

de

- Atualização do TR (0532501), com a inclusão de
serial numbers de equipamentos e retiﬁcação de código de
produto;
- Ratiﬁcação do novo TR pelo Secretário de
Tecnologia da Informação (0533552);
-Ratiﬁcação do novo TR pelo Secretário de de
Administração (0533931);
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC (0538365);
- Planilhas de estimativa de preços (0538315) e
Quadro Resumo (0538363), no qual foi totalizado o valor
estimado global de R$ 149.338,24 (cento e quarenta e nove
mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos);
- Reserva de Crédito (0539550);
- Minuta de edital de licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
(LOTE ÚNICO), (0543458) elaborada pela SLC, sem
participação exclusiva de
microempresas e empresas de
pequeno porte.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnancerias, passamos a
opinar quanto aos aspectos juríridicos nos termos que
seguem.
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
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10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado.
Dessa forma, tem-se que os objetos da presente
licitação podem ser adquiridos via pregão, registrando-se,
ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do
Decreto n.º 5.450/05, foram devidamente observados.
Frise-se, também, que o presente procedimento
contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justiﬁcativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente a autorização de abertura da
licitação.
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceitua o art. 14 do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório e que os anexos do edital estão de acordo com as
exigências legais.
Da mesma forma, encontra-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a previsão de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte, quanto aos critérios de desempate, bem como
os critérios de preferência para contratação de serviços de
informática.
4. DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO FORMAL E DO PRAZO DA GARANTIA
TÉCNICA

De acordo com o item 2.2 do edital, os serviços de
extensão de garantia deverão ser disponibilizados durante um
período adicional de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo o
direito de uso de novas versões de softwares. A previsão de
obrigações futuras poderia nos levar a pensar na
obrigatoriedade de assinatura de termo contratual. No
entanto, como já vastamente analisado em procedimentos
anteriores, há que se distinguir o prazo de vigência do
contrato administrativo da duração da garantia técnica, que
apesar de ligada à obrigação principal do contrato
administrativo, com ela não se confunde. Na verdade, trata-se
de uma obrigação secundária.
Assim: "o prazo do contrato administrativo é
baseado no tempo necessário para cumprimento do objeto e
respectivo pagamento pela Administração, o qual está
adstrito, como regra, à vigência do crédito orçamentário, na
forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Já o prazo da garantia
técnica deve ser estabelecido com base nas condições
praticadas no setor privado, de acordo com a realidade de
mercado. Por isso, o prazo de vigência do contrato não
deve ser estabelecido abarcando o período de garantia
técnica, mas sim atender unicamente ao prescrito no
art. 57 da Lei de Licitações, caput ou incisos, conforme
o caso." (Blog da Zênite)
Nesse sentido forma-se o entendimento do Tribunal
de Contas da União na Decisão nº 202/2002 – Primeira
Câmara:
“VOTO
(…)
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No que se refere à vigência do contrato, é
necessário reconhecer o acerto das
considerações tecidas a esse respeito pela
unidade técnica na instrução transcrita
no relatório. Conforme evidenciado à ﬂ.
134, anexo 1, o objeto do contrato já
foi integralmente executado e pago,
não
havendo
nenhum
serviço
pendente
e
tampouco
saldo
remanescente a pagar. O contrato só
permanece em vigor em razão
da garantia técnica, estipulada na
cláusula décima quinta (ﬂ. 25, anexo 1)
que se estenderia por período não inferior
a cinco anos, contados da lavratura do
termo de entrega e recebimento deﬁnitivo
do objeto contratado. Como visto, esse
prazo
foi
equivocadamente
inserto
na vigência do contrato.
Evidente que, em consonância com o
entendimento da Serur, do ato não
resultou dano ou prejuízo ao Erário. Não
se trata de contrato que preveja a
prestação continuada de serviços e os
respectivos
pagamentos,
por
prazo
superior ao limite legal. No caso,
a vigência do contrato encontra-se
estendida
unicamente
por
conta
da garantia técnica, que integra o ajuste.
Assim sendo, a rescisão do contrato, além
de não ser necessária, tampouco é
recomendável, uma vez que poderia
ensejar
questionamentos
acerca
da vigência da garantia.
Não obstante, não se pode dispensar
determinação ao IPqM, no sentido de
que observe os limites estabelecidos
no
art.
57,
da
Lei
nº
8.666/93, deixando de incluir, no
prazo de vigência contratual, o
período de garantia, uma vez que a
responsabilidade do fornecedor dos
produtos ou serviços já está prevista
nos arts. 69 e 73, § 2º, da mesma lei.
Ademais, é pertinente observar que, nas
situações em que seja aplicável a Lei nº
8.078/90, poderá ser obtido termo de
garantia contratual, de acordo com o
disposto no art. 50 e parágrafo único da
citada lei.
(…)
DECISÃO
(…)
8. Decisão: Os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em sessão da
Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, e com fundamento
no art. 48 c/c os arts. 32, parágrafo único,
e 33 da Lei nº 8.443/92 e nos arts. 230 e
233 do Regimento Interno, decidem:
(…)
8.2. dar à determinação constante do item
II, do Ofício – 3a Secex 1.064/00, que
comunicou ao IPqM a deliberação tomada
por esta Primeira Câmara, em sessão de
06.06.00, contida na Relação 44/00, Ata
19/00, a seguinte redação:
II – observe, nas contratações futuras,

Parecer 960 (0543111)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 167

as disposições constantes da Lei nº
8.666/93, art. 57, que dispõe sobre o
prazo da duração dos contratos, sem
incluir no período de vigência o prazo
de garantia, uma vez que esse direito,
de acordo com o que preceitua o art.
69, e o § 2º, do art. 73, todos da Lei nº
8.666/93, perdura após a execução do
objeto do contrato.
8.3. esclarecer ao IPqM que, nas
hipóteses em que for aplicável a Lei nº
8.078/90, poderá exigir do contratado,
termo de garantia em separado, segundo
o disposto no art. 50 e parágrafo único,
da mencionada lei; e (…)”.
Tribunal de Contas da União: Decisão nº
202/2002
–
1ª
CÂMARA
–
TC
015.972/1999-2
–
Relator:
Ministro
Walton Alencar Rodrigues – Sessão:
14/05/2002.

No mesmo sentido é a Orientação Normativa nº 51
da Advocacia-Geral da União, que estabelece:
“A garantia legal ou contratual do objeto
tem
prazo
de
vigência
próprio e
desvinculado
daquele
ﬁxado
no
contrato, permitindo eventual aplicação
de
penalidades
em
caso
de
descumprimento de alguma de suas
condições, mesmo depois de expirada
a vigência contratual.”
Assim, correto está o edital, uma vez que o prazo
de garantia técnica não integra o prazo de vigência do
contrato.

5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Em face do que determina a PORTARIA
PRESIDÊNCIA
Nº
226/2018,
que
regulamentou
a
obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Segue a lista de
veriﬁcação contida no Anexo II - Atos administrativos e
documentos necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico, prévios às contratações de bens e serviços de
tecnologia da informação:

Item

Questionário

Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

2

O processo administrativo foi devidamente autuado?

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

SIM

A demanda por bens e/ou serviços de TI está em harmonia
com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou com
o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PETIC) do TRE/AL, alinhados com o SIM
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Planejamento Estratégico do Poder Judiciário?

Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº 182/2013
A unidade demandante da contratação para os ﬁns do
disposto no caput do art. 7º e o seu § 1º, ambos da
Resolução nº 182/2013, apresentou no 1º trimestre do ano
que antecede a contratação os elementos suﬁcientes para
subsidiar a proposta orçamentária e até o dia 30 de
novembro do mesmo ano o Plano de Contratações de
Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, na
forma do Manual de Contratações de TI do TRE/AL - Etapas
do Planejamento da Contratação?

Resolução nº 182/2013:
3

Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá
ser elaborado no exercício anterior ao ano de sua
SIM
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.

0493286

§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá
ser submetido até o dia 30 (trinta) de novembro de
cada ano à autoridade competente do órgão que
deliberará sobre as ações e os investimentos em
Tecnologia da Informação e Comunicação a serem
realizados.

4

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

SIM

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

5

0517363
0532501

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

6

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

SIM

(2) gestão de processos de Tecnologia da Informação e
Comunicação, incluindo segurança da informação

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 N/A
deste TRE?

Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ nº 182/2013.

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
SIM
ou fiscaliza o objeto da contratação?

Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da Resolução CNJ nº
182/2013

9

10

Foram observadas as vedações constantes do art. 11 da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM

Os Estudos Preliminares contemplam as etapas previstas no
SIM
§ 1º do art. 12 da Resolução CNJ nº 182/2013?

Consta dos autos o Documento de Oficialização da Demanda,
11 contemplando os elementos enunciados no § 5º do art. 12 da SIM
Resolução CNJ nº 182/2013?
Foi instituída equipe de planejamento da contratação, na
12 forma dos §§ 5º, 6º e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº
182/2013?

13

Houve a indicação do Gestor do Contrato, Fiscal do Contrato

Parecer 960 (0543111)

SIM

0513510

(EP)
NÃO 0517363

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 169

13

NÃO 0517363

ou Equipe de Gestão?

a cargo
da SAD

14

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

SIM

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
O titular da área demandante aprovou os termos da
15 contratação?

SIM

0533552

SIM

0496146

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
A autoridade competente autorizou o prosseguimento da
16 contratação pretendida?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
A Equipe de Planejamento da Contratação produziu
justiﬁcativa para a não elaboração da documentação exigida
em cada uma das etapas dos Estudos Preliminares da STIC
17 (análise de viabilidade da contratação, sustentação do N/A
contrato, estratégia para a contratação e análise de risco)?

Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº 182/2013
O documento viabilidade da contratação contém os
18 elementos mínimos estabelecidos no art. 14, da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM

0517363

O documento sustentação do contrato contém os elementos
19 mínimos estabelecidos no art. 15, da Resolução CNJ nº
SIM
182/2013?

0517363

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

SIM

0517363

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

SIM

0517363

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

0532501

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

SIM

0532501

24

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

SIM

0532501

25

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

SIM

0533552

SIM

0533931

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
LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contr atação indir eta de bens e ser viços de tecnologia da infor m ação Página 2 |
5

Foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo mercado do
ramo do objeto da licitação?
27 Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. 9º, § 2º, do Decreto nº SIM
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.

0538365

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
28 Lei 8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da IN/SLTI 02/2008), assim N/A
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
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05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário - TCU
Quando da utilização de método de pesquisa diverso do
disposto no § 2º do art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal situação
29 justificada?
N/A

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

N/A

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014

31

A Seção de Compras avaliou a estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com aquele praticado no
SIM
mercado ou encaminhou a pesquisa para manifestação da
unidade demandante, conforme o caso?

0538365

32

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

SIM

0543458

SIM

0542774

Consta dos autos justificativa para o afastamento da
33 exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

34

A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
SIM
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a divisibilidade dos bens a serem
35 adquiridos e o limite máximo de 25%, relativamente ao objeto N/A
da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

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)?

37

Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
SIM
que tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

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?

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

SIM

SIM

N/A

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

41

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

42

As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
SIM
contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação?

43

A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor
SIM
a ser contratado?

44

A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios
de habilitação econômico-financeira?

45

A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
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45

NÃO

exequibilidade das propostas?

46

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

SIM

47

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

SIM

(edital)

SIM

(edital)

SIM

(edital)

SIM

(edital)

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

49

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

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

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contr atação indir eta de bens e ser viços de tecnologia da infor m ação Página 4 |
5

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

SIM (edital)

52

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

53

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

54

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

55

irreajustáveis
A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
SIM
reajuste e/ou repactuação de preços?
(edital)

A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo,
56 para a fornecedora, a obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

SIM (edital)

NÃO

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS
A SLC/COMAP verificou os dispositivos legais que dispõem
57 sobre a margem de preferência?

SIM 0543458

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

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

N/A

Em curso

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

61

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

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V,
do Decreto 5.450/05

Próxima fase

Consta a publicação do aviso de edital?
62 Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto
nº 5.450/05

Parecer 960 (0543111)
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Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?
63

64

Próxima fase

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

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

SIM

0539550

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

66

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

Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
67 despesa?
N/A

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

7. CONCLUSÃO

Assim, esta Assessoria Jurídica, nos termos do
parágrafo único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprova, em
face de sua regularidade jurídica, a minuta apresentada
(0543458) de edital de licitação, na modalidade pregão, na
forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE
ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando a prestação de serviços de extensão de garantia
para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal,
em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de
Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 17/05/2019, às 10:29, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543111 e o código CRC A5FA540C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0000726-06.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares
da solução Firewall SonicWal, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do
estado de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall
SonicWal, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados
durante um período adicional de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo o direito
de uso de novas versões de softwares.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de
1
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Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de
constituição;
3.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

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

3
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5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas
especificações
exigidas,
ou
anexos
não
solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas
não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual
desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em
nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
4
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proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada
e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de
cada item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará
automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
5

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0543434)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 178

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do
preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores constantes do Anexo I-A, que representam uma
média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam
a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total
de cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do
lote ofertado.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se
o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
6
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Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação
de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
7
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10.4.
A
comprovação
da
regularidade
fiscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
8
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iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo
último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via
chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito,
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5%
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de
proposta e classificação final dos fornecedores participantes.
9
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11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
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14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de
entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
16.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
16.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
17.1.
O prazo para ativação da garantia é de 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: coinf@treal.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
17.2.

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

17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
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17.4.
O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.
17.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

17.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
17.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 18.
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço
prestado com atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
da obrigação assumida;
12
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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.

13

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0543434)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 186

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
18.13.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
18.14.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
18.15.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
18.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
19 - DO PAGAMENTO.
19.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços,
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época
da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que incluindo as referentes a
contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
19.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

19.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

19.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
19.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.
19.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
14
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EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

19.7.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
20.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº
339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
20.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
21.1.

São obrigações do contratante:
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s)
dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está
vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao
mesmo;
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução
das obrigações contratuais; e
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à
Contratada o 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;
15
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b) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades,
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no
Contrato;
c) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação
dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa,
atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
d) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e
fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e
condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável
Técnico da Administração sobre mudanças nos dados para contato
com a Central de Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo representante da Administração, referentes a
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da
garantia;
g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais
causarem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por
ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos
reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h) Responsabilizar-se, integralmente, pelo fornecimento dos
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica,
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade
na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação
das penalidades previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e
imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam
comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos,
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes,
aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e aos
procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde
desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-

site;

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
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n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço
eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal
e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e
outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos
serviços objeto da contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada
junto ao SICAF em condição regular;
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º,
da Lei nº 8.666/1993;
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que
sejam compatíveis com o regime de Direito Público.
23 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
17
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24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 21227764/7765.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
24.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso
de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos
e preços máximos admitidos;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
24.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall,
em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais

02. Quantidade

01 Conjunto

03. Resumo da Especificação do
Objeto

A extensão de garantia pretende dar longevidade
técnica à solução de segurança Sonicwall em uso,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de
software como
também
quanto
à
novas
implementações e recursos.
 Todos os componentes elencados deverão ter sua

garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares;
 A proposta deverá apresentar valores individuais e
totais.
04. Valor Estimado

O constante do Anexo I-A deste edital.
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica
aos equipamentos elencados, de maneira a incrementar
o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços
providos por meio dos mesmos.

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista
de custo/benefício, uma vez que torna desnecessária a
aquisição de novos equipamentos para substituição em
caso de defeitos, durante o período adicional.
O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento,
nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária

(Por lote – lote único)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

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

10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

SEGI/COINF/STI
SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

Item 3.2
Forma
de Execução e
de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
19

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0543434)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 192

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Vide
14. Estratégia de Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e software componentes da solução de segurança SonicWall,
em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e software componentes da solução de segurança SonicWall,
em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais, por um período adicional de
24 (vinte e quatro) meses.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Solução de segurança Sonicwall é utilizada para controle, monitoramento e
gerenciamento do acesso à Internet, das conexões entre os escritórios remotos
da Justiça Eleitoral, além de implementar barreira de proteção perimetral da
rede interna. A pretendida contratação visa manter os componentes da solução
atualizados em termos de softwares e manutenção do suporte técnico ativo,
evitando-se assim possíveis falhas de segurança.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manutenção da plataforma de segurança SonicWall atualizada em termos de
funcionalidades e segurança.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Garantir a segurança da solução de segurança SonicWall, em pleno uso,
por meio da atualização permanente para novas versões do produto;
2. Manter o licenciamento de software dentro das exigências legais;
3. Fazer frente às novas ameaças por meio de atualização constante de
definições;
4. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
20
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Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico
de TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável. Destaques:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC):
a) viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a
gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):
acompanhar a garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a
contratação de empresas especializadas.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0000726-06.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
O quantitativo representa o conjunto de equipamentos e
software já disponíveis neste Regional e que carece de atualização e garantia
constante, dada a missão crítica (segurança da informação, a que se
destinam.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda SonicWall.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa viável que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a
ser contratado possuem
características
específicas por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da
solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza
como serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.
2.10 Vigência
24 meses adicionais à contratação atual.
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 aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de
licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
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2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia
junto ao fabricante;
2. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado
o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contrat
ada o contraditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
contratado.

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser

1.
Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades,
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e
no Contrato;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista,
em inglês;

ou

3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos,
conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante
da
Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
da
Administração ou
a terceiros,
23

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0543434)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 196

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos re
paros ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
7.
Responsabilizar-se integralmente
pelo
fornecimento
dos
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica,
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das
penalidades previstas neste Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos,
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
10. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, adere
ntes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informaç
ão do TRE/AL;
11. Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração,
referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto






Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall, em
uso neste Tribunal por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período.
A solução é composta por:
o 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
o 04 Firewalls SonicWall SOHO
o 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos;
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição

Partnumber

Quantidade

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO
SERIES 2YR

01-SSC-0689

05

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
SUITE FOR 6600 (2 YR)

01-SSC-4211

01

01-SSC-6531

01

01-SSC-6535

02

SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software
Support for 10 Nodes (2 Years)
SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software
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Support for 25 Nodes (2 Years)
SONICWALL
GMS
E-CLASS
24X7
SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 01-SSC-7676
YEARS)

01

Detalhe dos Equipamentos




Serial Number
004010277B8E

Product Type
GMS Software

C0EAE4E2063A
C0EAE4E205CC
18B16932D0FC
18B16932D8E8

NSA E6600
NSA E6600
SOHO
SOHO

18B1694E85F8
18B16956A4BC

SOHO
SOHO

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail
coinf@tre-al.jus.br.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante,
responsável por representar os interesses do órgão no contexto da
Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação
das ações necessárias para que os objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017):
servidor designado para coordenar e comandar o processo da
fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma
Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da
gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº
8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017):
servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à
fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela
respectiva autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos
aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e
terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
25
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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 serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo,
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus
Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento
Definitivo.
Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s)
(Art. 18, § 3º, III, a, 3):
1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta
contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º,
ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes
requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à
época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso),
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade
com
o
INSS;
do
Certificado
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e
da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
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Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que
o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos
autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e
internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente,
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita,
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A Contratada será notificada formalmente em caso de
descumprimento de obrigação contratual e terá que
apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou
se entenda
serem
improcedentes
as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;
b. Multa de:
i.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho
ou instrumento contratual, no caso de atraso injustificado
na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a mult
a de 10% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem p
or prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a p
enalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução total
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento
do instrumento de fornecimento;
ii.
10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iii.
20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.
c. Impedimento
de
licitar
e
contratar
com
a
União
e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do
instrumento de fornecimento com a Contratada.
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3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou
cobrado judicialmente;
5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto de suporte à
Solução SonicWall. Ou seja, necessariamente deverá ser realizada pelo
fabricante do produto.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, §
3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.

Maceió, 24 de abril de 2019.
DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Coordenador
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

LOTE ITEM
01

DESCRIÇÃO

PARTNUMBER QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

COMPREHENSIVE
GATEWAY
SECURITY
SUITE
BUNDLE
FOR 01-SSC-0689
SONICWALL SOHO SERIES 2YR

05

R$ 2.327,38

R$ 11.636,90

02

COMPREHENSIVE
GATEWAY
01-SSC-4211
SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)

01

R$ 109.100,54

R$ 109.100,54

03

SonicWALL
GMS
E-Class
24X7
Software Support for 10 Nodes (2 01-SSC-6531
Years)

01

R$ 4.654,78

R$ 4.654,78

SonicWALL
GMS
E-Class
24X7
Software Support for 25 Nodes (2 01-SSC-6535
Years)

02

R$ 11.642,34

R$ 23.284,68

SONICWALL GMS E-CLASS 24X7
SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 01-SSC-7676
YEARS)

01

R$ 661,34

R$ 661,34

01
04

05

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 149.338,24 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e
quatro centavos).
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0000726-06.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares
da solução Firewall SonicWal, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do
estado de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall
SonicWal, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados
durante um período adicional de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo o direito
de uso de novas versões de softwares.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de
1
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Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de
constituição;
3.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
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4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º,
§ 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo
com o Anexo I-A deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
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5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas
especificações
exigidas,
ou
anexos
não
solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas
não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual
desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em
nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
4
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proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada
e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de
cada item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará
automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
5
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reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço global, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores constantes do Anexo I-A, que representam uma
média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam
a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total
de cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do
lote ofertado.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se
o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
6
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deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação
de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
7
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10.4.
A
comprovação
da
regularidade
fiscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
8
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iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo
último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via
chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito,
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5%
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de
proposta e classificação final dos fornecedores participantes.
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11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
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14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de
entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
16.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
16.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
17.1.
O prazo para ativação da garantia é de 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: coinf@treal.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
17.2.

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

17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
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17.4.
O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.
17.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

17.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
17.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 18.
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço
prestado com atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
da obrigação assumida;
12
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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.
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18.13.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
18.14.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
18.15.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
18.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
19 - DO PAGAMENTO.
19.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços,
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época
da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que incluindo as referentes a
contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
19.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

19.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

19.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
19.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.
19.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
14

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0543458)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 217

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

19.7.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
20.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº
339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
20.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
21.1.

São obrigações do contratante:
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s)
dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está
vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao
mesmo;
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução
das obrigações contratuais; e
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à
Contratada o 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;
15
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b) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades,
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no
Contrato;
c) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação
dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa,
atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
d) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e
fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e
condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável
Técnico da Administração sobre mudanças nos dados para contato
com a Central de Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo representante da Administração, referentes a
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da
garantia;
g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais
causarem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por
ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos
reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h) Responsabilizar-se, integralmente, pelo fornecimento dos
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica,
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade
na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação
das penalidades previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e
imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam
comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos,
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes,
aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e aos
procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde
desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-

site;

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
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n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço
eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal
e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e
outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos
serviços objeto da contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada
junto ao SICAF em condição regular;
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º,
da Lei nº 8.666/1993;
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que
sejam compatíveis com o regime de Direito Público.
23 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
17
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24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 21227764/7765.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
24.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso
de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos
e preços máximos admitidos;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
24.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall,
em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais

02. Quantidade

01 Conjunto

03. Resumo da Especificação do
Objeto

A extensão de garantia pretende dar longevidade
técnica à solução de segurança Sonicwall em uso,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de
software como
também
quanto
à
novas
implementações e recursos.
 Todos os componentes elencados deverão ter sua

garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares;
 A proposta deverá apresentar valores individuais e
totais.
04. Valor Estimado

O constante do Anexo I-A deste edital.
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica
aos equipamentos elencados, de maneira a incrementar
o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços
providos por meio dos mesmos.

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista
de custo/benefício, uma vez que torna desnecessária a
aquisição de novos equipamentos para substituição em
caso de defeitos, durante o período adicional.
O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento,
nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária

(Por lote – lote único)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

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

10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

SEGI/COINF/STI
SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

Item 3.2
Forma
de Execução e
de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
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Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0543458)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 222

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Vide
14. Estratégia de Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e software componentes da solução de segurança SonicWall,
em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e software componentes da solução de segurança SonicWall,
em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais, por um período adicional de
24 (vinte e quatro) meses.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Solução de segurança Sonicwall é utilizada para controle, monitoramento e
gerenciamento do acesso à Internet, das conexões entre os escritórios remotos
da Justiça Eleitoral, além de implementar barreira de proteção perimetral da
rede interna. A pretendida contratação visa manter os componentes da solução
atualizados em termos de softwares e manutenção do suporte técnico ativo,
evitando-se assim possíveis falhas de segurança.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manutenção da plataforma de segurança SonicWall atualizada em termos de
funcionalidades e segurança.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Garantir a segurança da solução de segurança SonicWall, em pleno uso,
por meio da atualização permanente para novas versões do produto;
2. Manter o licenciamento de software dentro das exigências legais;
3. Fazer frente às novas ameaças por meio de atualização constante de
definições;
4. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
20
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Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico
de TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável. Destaques:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC):
a) viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a
gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):
acompanhar a garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a
contratação de empresas especializadas.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0000726-06.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
O quantitativo representa o conjunto de equipamentos e
software já disponíveis neste Regional e que carece de atualização e garantia
constante, dada a missão crítica (segurança da informação, a que se
destinam.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda SonicWall.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa viável que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a
ser contratado possuem
características
específicas por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da
solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza
como serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.
2.10 Vigência
24 meses adicionais à contratação atual.
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 aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de
licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
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2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia
junto ao fabricante;
2. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado
o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contrat
ada o contraditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
contratado.

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser

1.
Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades,
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e
no Contrato;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista,
em inglês;

ou

3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos,
conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante
da
Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
da
Administração ou
a terceiros,
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por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos re
paros ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
7.
Responsabilizar-se integralmente
pelo
fornecimento
dos
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica,
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das
penalidades previstas neste Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos,
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
10. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, adere
ntes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informaç
ão do TRE/AL;
11. Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração,
referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto






Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall, em
uso neste Tribunal por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período.
A solução é composta por:
o 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
o 04 Firewalls SonicWall SOHO
o 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos;
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição

Partnumber

Quantidade

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO
SERIES 2YR

01-SSC-0689

05

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
SUITE FOR 6600 (2 YR)

01-SSC-4211

01

01-SSC-6531

01

01-SSC-6535

02

SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software
Support for 10 Nodes (2 Years)
SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software
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Support for 25 Nodes (2 Years)
SONICWALL
GMS
E-CLASS
24X7
SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 01-SSC-7676
YEARS)

01

Detalhe dos Equipamentos




Serial Number
004010277B8E

Product Type
GMS Software

C0EAE4E2063A
C0EAE4E205CC
18B16932D0FC
18B16932D8E8

NSA E6600
NSA E6600
SOHO
SOHO

18B1694E85F8
18B16956A4BC

SOHO
SOHO

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail
coinf@tre-al.jus.br.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante,
responsável por representar os interesses do órgão no contexto da
Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação
das ações necessárias para que os objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017):
servidor designado para coordenar e comandar o processo da
fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma
Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da
gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº
8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017):
servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à
fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela
respectiva autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos
aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e
terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
25
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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 serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo,
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus
Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento
Definitivo.
Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s)
(Art. 18, § 3º, III, a, 3):
1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta
contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º,
ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes
requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à
época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso),
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade
com
o
INSS;
do
Certificado
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e
da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
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Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que
o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos
autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e
internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente,
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita,
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A Contratada será notificada formalmente em caso de
descumprimento de obrigação contratual e terá que
apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou
se entenda
serem
improcedentes
as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;
b. Multa de:
i.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho
ou instrumento contratual, no caso de atraso injustificado
na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a mult
a de 10% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem p
or prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a p
enalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução total
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento
do instrumento de fornecimento;
ii.
10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iii.
20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.
c. Impedimento
de
licitar
e
contratar
com
a
União
e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do
instrumento de fornecimento com a Contratada.
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3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou
cobrado judicialmente;
5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto de suporte à
Solução SonicWall. Ou seja, necessariamente deverá ser realizada pelo
fabricante do produto.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, §
3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.

Maceió, 24 de abril de 2019.
DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Coordenador
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

LOTE ITEM
01

DESCRIÇÃO

PARTNUMBER QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

COMPREHENSIVE
GATEWAY
SECURITY
SUITE
BUNDLE
FOR 01-SSC-0689
SONICWALL SOHO SERIES 2YR

05

R$ 2.327,38

R$ 11.636,90

02

COMPREHENSIVE
GATEWAY
01-SSC-4211
SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)

01

R$ 109.100,54

R$ 109.100,54

03

SonicWALL
GMS
E-Class
24X7
Software Support for 10 Nodes (2 01-SSC-6531
Years)

01

R$ 4.654,78

R$ 4.654,78

SonicWALL
GMS
E-Class
24X7
Software Support for 25 Nodes (2 01-SSC-6535
Years)

02

R$ 11.642,34

R$ 23.284,68

SONICWALL GMS E-CLASS 24X7
SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 01-SSC-7676
YEARS)

01

R$ 661,34

R$ 661,34

01
04

05

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 149.338,24 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e
quatro centavos).
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

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

CONCLUSÃO

Maceió, 17 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justiﬁcativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, sendo que esta
não traz cláusula restritiva ou impertinente para a execução do
objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, submeto à superior consideração de Vossa
Excelência, sugerindo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do presente certame,
na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus
Anexos, objetivando a prestação de serviços de extensão de garantia
para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal, em uso
neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia
da Informação e nos termos da minuta 0543458, aprovada pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 960
(0543111).
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 17/05/2019, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543501 e o código CRC 635B3579.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0000726-06.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO

:

Análise. Abertura de Pregão Eletrônico. Contratação. Extensão de garantia e suporte de equipamentos e softwares da solução
FIREWALL SONICWAL.

Decisão nº 1571 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Com base no Termo de Referência nº 16/2019 (0532501),
formulado pela Secretaria de Tecnologia da Informação, analiso
minuta de Pregão Eletrônico com a ﬁnalidade de contratação da
prestação de serviços de extensão de garantia e suporte de
equipamentos e softwares da solução FIREWALL SONICWAL , em
uso por este Tribunal e pelos cartórios eleitorais, por um prazo
adicional de 24 (vinte e quatro) meses.
Avaliando os termos do Parecer 960 (0543111) constato a
regularidade jurídica do proposto, razão pela qual APROVO os
termos da minuta (0543458) e, com isso, AUTORIZO a realização da
fase externa do certame, na modalidade pregão, na forma eletrônica,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO), conforme descrito
na já referida minuta de edital e de seus anexos, objetivando a
prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWal , em uso neste Tribunal e nos
Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
Remeta-se
providências cabíveis.

à

Secretaria

de

Administração

para

as

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 20/05/2019, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544369 e o código CRC 05504DDB.
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DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2019.

Sigam os autos à SLC, para abertura da fase
extrena do certame, em cumprimento à Decisão 1571, da
Presidência (0544369).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/05/2019, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547062 e o código CRC FF01EA59.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019
PROCESSO Nº 0000726-06.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 11 de junho de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares
da solução Firewall SonicWal, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do
estado de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall
SonicWal, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados
durante um período adicional de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo o direito
de uso de novas versões de softwares.
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
1
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linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de
constituição;
3.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
2
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4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º,
§ 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo
com o Anexo I-A deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas
especificações
exigidas,
ou
anexos
não
solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
3
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas
não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual
desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em
nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
4
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6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada
e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de
cada item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará
automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
5
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(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço global, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores constantes do Anexo I-A, que representam uma
média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam
a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total
de cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do
lote ofertado.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se
o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
6
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10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação
de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A
comprovação
da
regularidade
fiscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
7
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prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
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11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo
último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via
chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito,
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5%
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de
proposta e classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
9
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12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
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14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de
entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
16.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
16.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
17.1.
O prazo para ativação da garantia é de 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: coinf@treal.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
17.2.

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

17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
17.4.
O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.
17.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

11

Edital do PE nº 24/2019 (0547404)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 247

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
17.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
17.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 18.
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço
prestado com atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
da obrigação assumida;
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
12
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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.
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.
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18.15.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
18.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
19 - DO PAGAMENTO.
19.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços,
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época
da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que incluindo as referentes a
contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
19.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

19.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

19.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
19.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.
19.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
14
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I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

19.7.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
20.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº
339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).
20.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
21.1.

São obrigações do contratante:
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s)
dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está
vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao
mesmo;
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução
das obrigações contratuais; e
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à
Contratada o contraditório e ampla defesa.

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
22.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições
e especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades,
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no
Contrato;
c) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação
dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa,
atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
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d) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e
fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e
condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável
Técnico da Administração sobre mudanças nos dados para contato
com a Central de Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo representante da Administração, referentes a
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da
garantia;
g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais
causarem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por
ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos
reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h) Responsabilizar-se, integralmente, pelo fornecimento dos
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica,
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade
na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação
das penalidades previstas neste Termo de Referência;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e
imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam
comprometer a execução do objeto;
j) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos,
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes,
aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e aos
procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde
desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-

site;

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço
eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal
e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e
16
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outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos
serviços objeto da contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada
junto ao SICAF em condição regular;
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º,
da Lei nº 8.666/1993;
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que
sejam compatíveis com o regime de Direito Público.
23 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.

17

Edital do PE nº 24/2019 (0547404)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 253

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 21227764/7765.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
24.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso
de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos
e preços máximos admitidos;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
24.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 27 de maio de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall,
em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais

02. Quantidade

01 Conjunto

03. Resumo da Especificação do
Objeto

A extensão de garantia pretende dar longevidade
técnica à solução de segurança Sonicwall em uso,
mantendo-a atualizada do ponto de vista de
software como
também
quanto
à
novas
implementações e recursos.
 Todos os componentes elencados deverão ter sua

garantia estendida em 24 meses adicionais, incluindo
o direito de uso de novas versões de softwares;
 A proposta deverá apresentar valores individuais e
totais.
04. Valor Estimado

O constante do Anexo I-A deste edital.
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica
aos equipamentos elencados, de maneira a incrementar
o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços
providos por meio dos mesmos.

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista
de custo/benefício, uma vez que torna desnecessária a
aquisição de novos equipamentos para substituição em
caso de defeitos, durante o período adicional.
O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento,
nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária

(Por lote – lote único)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

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

10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

SEGI/COINF/STI
SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

Item 3.2
Forma
de Execução e
de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
19
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Vide
14. Estratégia de Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e software componentes da solução de segurança SonicWall,
em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e software componentes da solução de segurança SonicWall,
em uso neste Tribunal e nos cartórios eleitorais, por um período adicional de
24 (vinte e quatro) meses.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Solução de segurança Sonicwall é utilizada para controle, monitoramento e
gerenciamento do acesso à Internet, das conexões entre os escritórios remotos
da Justiça Eleitoral, além de implementar barreira de proteção perimetral da
rede interna. A pretendida contratação visa manter os componentes da solução
atualizados em termos de softwares e manutenção do suporte técnico ativo,
evitando-se assim possíveis falhas de segurança.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manutenção da plataforma de segurança SonicWall atualizada em termos de
funcionalidades e segurança.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Garantir a segurança da solução de segurança SonicWall, em pleno uso,
por meio da atualização permanente para novas versões do produto;
2. Manter o licenciamento de software dentro das exigências legais;
3. Fazer frente às novas ameaças por meio de atualização constante de
definições;
4. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
20
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Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico
de TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável. Destaques:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC):
a) viabilizar serviços e soluções de TIC; b) aperfeiçoar a governança e a
gestão de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):
acompanhar a garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a
contratação de empresas especializadas.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0000726-06.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
O quantitativo representa o conjunto de equipamentos e
software já disponíveis neste Regional e que carece de atualização e garantia
constante, dada a missão crítica (segurança da informação, a que se
destinam.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda SonicWall.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa viável que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a
ser contratado possuem
características
específicas por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da
solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza
como serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.
2.10 Vigência
24 meses adicionais à contratação atual.
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 aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de
licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
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2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia
junto ao fabricante;
2. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado
o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contrat
ada o contraditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
contratado.

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser

1.
Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades,
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e
no Contrato;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista,
em inglês;

ou

3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos,
conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante
da
Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
da
Administração ou
a terceiros,
23
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por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos re
paros ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
7.
Responsabilizar-se integralmente
pelo
fornecimento
dos
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica,
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das
penalidades previstas neste Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos,
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;
10. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, adere
ntes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informaç
ão do TRE/AL;
11. Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração,
referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto






Extensão de Garantia/Suporte da Solução de Segurança SonicWall, em
uso neste Tribunal por um período adicional de 24 meses;
Atualização de firmware, softwares e definições, por igual período.
A solução é composta por:
o 02 Firewalls SonicWall NSA 6600 em HA;
o 04 Firewalls SonicWall SOHO
o 01 SonicWall GMS com suporte para 60 dispositivos;
Deve incluir os seguintes componentes:
Descrição

Partnumber

Quantidade

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO
SERIES 2YR

01-SSC-0689

05

COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY
SUITE FOR 6600 (2 YR)

01-SSC-4211

01

01-SSC-6531

01

01-SSC-6535

02

SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software
Support for 10 Nodes (2 Years)
SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software

24

Edital do PE nº 24/2019 (0547404)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 260

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Support for 25 Nodes (2 Years)
SONICWALL
GMS
E-CLASS
24X7
SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 01-SSC-7676
YEARS)

01

Detalhe dos Equipamentos




Serial Number
004010277B8E

Product Type
GMS Software

C0EAE4E2063A
C0EAE4E205CC
18B16932D0FC
18B16932D8E8

NSA E6600
NSA E6600
SOHO
SOHO

18B1694E85F8
18B16956A4BC

SOHO
SOHO

Prazo de entrega de até 30 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail
coinf@tre-al.jus.br.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante,
responsável por representar os interesses do órgão no contexto da
Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação
das ações necessárias para que os objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017):
servidor designado para coordenar e comandar o processo da
fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma
Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da
gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº
8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017):
servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à
fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela
respectiva autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos
aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e
terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
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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 serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo,
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus
Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento
Definitivo.
Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s)
(Art. 18, § 3º, III, a, 3):
1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta
contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º,
ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes
requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à
época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso),
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade
com
o
INSS;
do
Certificado
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e
da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
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Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que
o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos
autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e
internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente,
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita,
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A Contratada será notificada formalmente em caso de
descumprimento de obrigação contratual e terá que
apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou
se entenda
serem
improcedentes
as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;
b. Multa de:
i.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho
ou instrumento contratual, no caso de atraso injustificado
na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a mult
a de 10% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem p
or prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a p
enalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução total
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento
do instrumento de fornecimento;
ii.
10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iii.
20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.
c. Impedimento
de
licitar
e
contratar
com
a
União
e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do
instrumento de fornecimento com a Contratada.
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3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou
cobrado judicialmente;
5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto de suporte à
Solução SonicWall. Ou seja, necessariamente deverá ser realizada pelo
fabricante do produto.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, §
3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.

Maceió, 24 de abril de 2019.
DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Coordenador
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

LOTE ITEM
01

DESCRIÇÃO

PARTNUMBER QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

COMPREHENSIVE
GATEWAY
SECURITY
SUITE
BUNDLE
FOR 01-SSC-0689
SONICWALL SOHO SERIES 2YR

05

R$ 2.327,38

R$ 11.636,90

02

COMPREHENSIVE
GATEWAY
01-SSC-4211
SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR)

01

R$ 109.100,54

R$ 109.100,54

03

SonicWALL
GMS
E-Class
24X7
Software Support for 10 Nodes (2 01-SSC-6531
Years)

01

R$ 4.654,78

R$ 4.654,78

SonicWALL
GMS
E-Class
24X7
Software Support for 25 Nodes (2 01-SSC-6535
Years)

02

R$ 11.642,34

R$ 23.284,68

SONICWALL GMS E-CLASS 24X7
SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 01-SSC-7676
YEARS)

01

R$ 661,34

R$ 661,34

01
04

05

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 149.338,24 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e
quatro centavos).
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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EDITAL Nº 26 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019

PROCESSO Nº 0000726-06.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 11 de junho de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
– TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar
possa,
que
realizará
licitação
na
modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços de extensão de
garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal,
em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas ,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Uniﬁcado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução
Firewall SonicWal, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do
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estado de Alagoas, conforme especiﬁcações descritas nos Anexos I e I-A
deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados
durante um período adicional de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo o direito
de uso de novas versões de softwares .
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3 .2 .1 . A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
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subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
cheﬁa e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
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5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br
e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo
I-A deste edital.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especiﬁcações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especiﬁcações constantes no
edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiﬁcações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 10.1.
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5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat , pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5 .6 .
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo,
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior
mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de
(sessenta) dias.

60
As
ao
60

5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições
constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre,
as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
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recebidas, as quais deverão estar em perfeita
especificações detalhadas no presente edital.

consonância

com

as

6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classiﬁcadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classiﬁcação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de
cada item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará
automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
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(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço global, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores constantes do Anexo I-A, que representam uma
média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam
a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de
cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote
ofertado.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer
o menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará
o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou
se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.

Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
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negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualiﬁcação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line ” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se
tratar de prestação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:
c . 1 ) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
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10.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat ”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat ” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
1 0 . 4 .
A comprovação da regularidade ﬁscal das licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
ﬁscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que
documentos exigidos para a
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apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item
10.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1.
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.2.
O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3.
Para identiﬁcação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identiﬁcará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não
seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via
chat , informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
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I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classiﬁcada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para
viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais
características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do chat ,
convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra
em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classiﬁcada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema
convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classiﬁcação dos fornecedores para ﬁns de aceitação. Não havendo êxito, ou
não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante,
prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identiﬁcadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco
por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, deﬁnindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classiﬁcado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta
e classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@treal.jus.br.
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12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
12.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida
e publicada nova data para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data ﬁxada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat , o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de
recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão
ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no
prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso
e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
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14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as
especiﬁcações dos objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de
pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
16.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
16.4.
Se o licitante vencedor não ﬁzer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
17.1.
O prazo para ativação da garantia é de 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: coinf@treal.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
17.2.

Os serviços serão recebidos:

a) provisoriamente, para que seja feita a veriﬁcação da conformidade dos
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mesmos com as especificações.
b) deﬁnitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
17.4.
O prazo para proceder às veriﬁcações, após o recebimento
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento.
17.5.
Os recebimentos provisório e deﬁnitivo se darão mediante
formulário próprio.
17.6.
O recebimento deﬁnitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as
normas de proteção ao consumidor.
17.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especiﬁcações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo
de 10 (dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se
às sanções administrativas previstas na Seção 18.
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ﬁcará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notiﬁcada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justiﬁcativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:

1.

0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço
Edital 26 (0547408)

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 280

prestado com atraso injustiﬁcado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos de atraso;
- No caso de atraso injustiﬁcado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte)
dias
corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustiﬁcado na prestação dos serviços por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será
aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
da obrigação assumida;
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
18.2.
O cometimento reiterado de atrasos injustiﬁcados dos prazos
previstos para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no
cancelamento do instrumento de fornecimento com a Contratada.
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
18.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
18.7.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
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decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
18.8.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
18.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
18.10.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
18.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
18.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

18.13.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
18.14.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
18.15.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 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.
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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 ﬁscaleletrônica, se for o caso), acompanhada do Certiﬁcado
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, que incluindo as referentes a contribuições
previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho;
e da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
19.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

19.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

19.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
19.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota ﬁscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.
1 9 .6 .
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I = 0,0001644

I= (6/100)
365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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19.7.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de
direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
20.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da
Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação).
20.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
21.1.

1.

São obrigações do contratante:

Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
22.1.

São obrigações da contratada:

a)
Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especiﬁcações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
3.

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

4.

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

horários

e

condições

5.

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

6.

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;

7.

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;

8.

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

9.

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

10.

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

k) Cumprir e garantir que seus proﬁssionais estejam cientes, aderentes e
obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na
Política de Segurança da Informação do TRE/AL;
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento de atividades da garantia técnica.
n) Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
o
recebimento
de
expedientes/notiﬁcações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos
todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado;
o)

Manter durante a execução do contrato todas as condições que
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culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade ﬁscal e
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da
contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
r ) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
23 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de
preferência estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar
o certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
24.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
24.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 23.9, no
caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especiﬁcações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos e
preços máximos admitidos;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
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24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 27 de maio de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO
DOCUMENTO 0547404.

Em 27 de maio de 2019.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 27/05/2019, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 27/05/2019, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547408 e o código CRC 9EAF40AB.
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SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

Page 1 of 1

Licitação
Ambiente: PRODUÇÃO

Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

27/05/2019 16:00:09



Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 29/05/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Pedido
de Cotação
Resumo do Aviso de Licitação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair

UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação

Pregão

00024/2019

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0000726-06.2019

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Equalização de ICMS

Internacional

Quantidade de Itens
5
Objeto
Prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall
SonicWal, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas, conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A deste edital.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

29/05/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 29/05/2019
08:00

Em 11/06/2019
14:00

às




às

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Nº Unidade
Gestora
70011
Gestão

Unidade Gestora
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação
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SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação

Page 1 of 1

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Nº da UASG
UASG
Sair
70011



UASG de Atuação
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação

Nº da Licitação
00024

27/05/2019 16:01:22

Pesquisar Licitação

/

Modalidade de Licitação

2019
Situação da Licitação

Característica da Licitação

Pregão

Revogada

Tradicional

Concorrência

Anulada

Registro de Preço (SRP)

Tomada de Preços

Suspensa

Convite
Concurso

Pesquisar

Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação

Característica

Objeto

Situação Atual
da Licitação

Ação

70011

Pregão Eletrônico

00024/2019

Tradicional

Prestação de serviços de extensão de garantia para
equipamentos e softwares da solução Firewall
Soni...

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

Page 1 of 1

27/05/2019 16:07:40

Visualizar Licitação



UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00024/2019

Nº do Processo

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação

0000726-06.2019

Menor Preço

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

5

Equalização de ICMS

Internacional

Itens Cancelados

5

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal,
em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas, conforme especificações descritas
nos Anexos I e I-A deste edital.




Informações Gerais



Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
039.674.504-06

Nome

Função

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Presidente do Tre/al

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

29/05/2019
CPF do Responsável
012.995.344-06

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 29/05/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax
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SIASGnet-DC - Grupos da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão
Nº do
Grupo
1

Page 1 of 1

Grupos da Licitação

27/05/2019 16:08:04



UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação

Justificativa
Devido à similitude dos itens.
Para facilitar a gestão
contratual.

00024/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de
Benefício

Margem de
Preferência (%)

-

10,00

Valor Total
Quantidade de
Estimado do Grupo Consistente?
Itens
(R$)
5

149.338,24

Sim

Ação
Visualizar
Itens

Um registro encontrado.

Licitação

Edital / Relação de Itens

Itens

Nova Pesquisa de Licitações
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SIASGnet-DC - Grupos da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão
Nº do Grupo

27/05/2019 16:08:19

Grupos da Licitação



UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00024/2019

Tipo de Benefício
1

Page 1 of 1

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Margem de Preferência (%)

Quantidade de Itens do
Grupo

10,00

Sem Benefício

Valor Total Estimado do Grupo
(R$)

5

149.338,24

Justificativa
Devido à similitude dos itens. Para facilitar a gestão contratual.




Itens do Grupo

Situação do
Item na
Licitação

Quantidade
do Item

Unidade de
Fornecimento

25992 - Manutenção de
Software (Corretiva,
Preventiva, Adaptativa)

-

5

serviço

S

25992 - Manutenção de
Software (Corretiva,
Preventiva, Adaptativa)

-

1

3

S

25992 - Manutenção de
Software (Corretiva,
Preventiva, Adaptativa)

-

4

S

25992 - Manutenção de
Software (Corretiva,
Preventiva, Adaptativa)

5

S

25992 - Manutenção de
Software (Corretiva,
Preventiva, Adaptativa)

Nº do
Item

Tipo de
Item (*)

1

S

2

Item

Valor Total
Estimado (R$)

Tipo de
Benefício

Ação

11.636,90

-

Visualizar

serviço

109.100,54

-

Visualizar

1

serviço

4.654,78

-

Visualizar

-

2

serviço

23.284,68

-

Visualizar

-

1

serviço

661,34

-

Visualizar

5 registros encontrados, exibindo todos os registros.

(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens

Nova Pesquisa de Licitações
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SIASGnet-DC - Item da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

Page 1 of 1

27/05/2019 16:08:58

Item da Licitação



UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00024/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Serviço

25992 - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)

Descrição Detalhada
Prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal
- COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO SERIES 2YR.




Item Sustentável
Quantidade Total do Item
5

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

serviço

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Sem Benefício

G1 - 10%

Valor Total Estimado (R$)
11.636,90

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)



Utilizar Margem de Preferência
10,00

Margem de Preferência Normal(%)

10,00

Margem de Preferência Adicional(%)

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

5

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
Marca Fabricante
(R$)

26/04/2019

13.087,75

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

09.368.935/000108

Ir

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

ADVANCED RESELLER COMERCIO E SERVICOS DE
TECNOLOGIA LTDA

Itens

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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SIASGnet-DC - Item da Licitação

Page 1 of 1

Licitação
Ambiente: PRODUÇÃO

27/05/2019 16:09:18

Item da Licitação

Órgão
Dispensa/Inexigibilidade
14000 -de
JUSTICA
ELEITORAL
Pedido
Cotação
Eventos
Modalidade de Licitação
Sub-rogação
Pregão
Item
Apoio
Nº
Tipo de Item
Sair do Item
2



UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00024/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item

Serviço

25992 - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)

Descrição Detalhada
Prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal
- COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE FOR 6600 (2 YR).




Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

serviço

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Sem Benefício

G1 - 10%

Valor Total Estimado (R$)
109.100,54

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)



Utilizar Margem de Preferência
10,00

Margem de Preferência Normal(%)

10,00

Margem de Preferência Adicional(%)

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
Marca Fabricante
(R$)

26/04/2019

122.655,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

09.368.935/000108

Ir

Ir para o Item: 2

Edital / Relação de Itens

Grupos

ADVANCED RESELLER COMERCIO E SERVICOS DE
TECNOLOGIA LTDA

Itens

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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SIASGnet-DC - Item da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

Page 1 of 1

27/05/2019 16:09:37

Item da Licitação



UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00024/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

3

Serviço

25992 - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)

Descrição Detalhada
Prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal
- SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 10 Nodes (2 Years).




Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

serviço

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Sem Benefício

G1 - 10%

Valor Total Estimado (R$)
4.654,78

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)



Utilizar Margem de Preferência
10,00

Margem de Preferência Normal(%)

10,00

Margem de Preferência Adicional(%)

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
Marca Fabricante
(R$)

26/04/2019

5.235,15

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

09.368.935/000108

Ir

Ir para o Item: 3

Edital / Relação de Itens

Grupos

ADVANCED RESELLER COMERCIO E SERVICOS DE
TECNOLOGIA LTDA

Itens

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

Page 1 of 1

27/05/2019 16:10:02

Item da Licitação



UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00024/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

4

Serviço

25992 - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)

Descrição Detalhada
Prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal
- SonicWALL GMS E-Class 24X7 Software Support for 25 Nodes (2 Years).




Item Sustentável
Quantidade Total do Item
2

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

serviço

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Sem Benefício

G1 - 10%

Valor Total Estimado (R$)
23.284,68

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)



Utilizar Margem de Preferência
10,00

Margem de Preferência Normal(%)

10,00

Margem de Preferência Adicional(%)

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

2

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
Marca Fabricante
(R$)

26/04/2019

26.175,06

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

09.368.935/000108

Ir

Ir para o Item: 4

Edital / Relação de Itens

Grupos

ADVANCED RESELLER COMERCIO E SERVICOS DE
TECNOLOGIA LTDA

Itens

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

Page 1 of 1

27/05/2019 16:10:23

Item da Licitação



UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00024/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

5

Serviço

25992 - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)

Descrição Detalhada
Prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal
- SONICWALL GMS E-CLASS 24X7 SOFTWARE SUPPORT FOR 1 NODE (2 YEARS).




Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

serviço

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Sem Benefício

G1 - 10%

Valor Total Estimado (R$)
661,34

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)



Utilizar Margem de Preferência
10,00

Margem de Preferência Normal(%)

10,00

Margem de Preferência Adicional(%)

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da
Pesquisa

Valor Total Pesquisado
Marca Fabricante
(R$)

26/04/2019

742,55

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

09.368.935/000108

Ir

Ir para o Item: 5

Edital / Relação de Itens

Grupos

ADVANCED RESELLER COMERCIO E SERVICOS DE
TECNOLOGIA LTDA

Itens

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 102, quarta-feira, 29 de maio de 2019

Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00029-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 13/06/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 27/2019

BRUNA SILVA BRASIL
Técnico Judiciário

Processo nº TRF2-EOF-2019/00127. Objeto: Aquisição de material de consumo de
expediente (pasta arquivo, polipropileno, tipo L, e pastasde po lionda), através do Sistema
de Registro dePreç os. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em
epígrafe da seguinte maneira: a) Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 à empresa A R CASTRO
COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI; b) Itens 9, 10, 11, 12 e 13 à empresa WORD
LICITAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI.

(SIASGnet - 28/05/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

Contrato nº 14/2019; Processo SEI nº 0002225-25.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa EXLBR
TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 07.475.870/0001-66; Objeto: Prestação
de suporte operacional ao Sistema Aleph, adquirido pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas. Vigência: 12 meses, a partir da data da assinatura (13/05/19). Valor mensal: R$
490,88. Valor total: R$ 5.890,56.

(SIDEC - 28/05/2019)

SECRETARIA-GERAL
AVISO DE PENALIDADE

EXTRATO DE CONTRATO

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região resolve aplicar à empresa Spirit Brazil
Comércio e Construção EIRELI- ME, CNPJ n.º 20.657.580/0001-00, a penalidade de
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, com respaldo no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, pelo período de 01
(um) ano, a contar da data desta publicação. A penalidade é resultado do inadimplemento
total das obrigações referentes à Nota de Empenho n.º 2018NE000229, mediante processo
administrativo nº TRF2-EOF-2016/00287.04.

Contrato nº 16/2019; Processo SEI nº 0000135-44.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nºs
8.666/93, 10.520/02, 8.078/90, Decreto nº 5.450/05, princípios da teoria geral dos
contratos, normas de direito privado e resolução do TRE-AL n° 15.787/17. Partes: União,
através do TRE/AL e a empresa EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, CNPJ:
11.311.279/0001-40; Objeto: fornecimento parcelado de livros na área jurídica e outras
áreas específicas de interesse, inclusive publicações avulsas e oficiais, para a Biblioteca do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o ano de 2019. Desconto: 36,10%; Vigência:
a partir da data da assinatura(16/05/19), até 31 de dezembro de 2019. Despesa estimada:
R$ 23.182,71.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretor da Secretaria Geral
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EXTRATO DE CONTRATO

Nota de empenho: 2019NE000580, emitida em 22/05/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Contratação de licença de
uso do sistema Target Gedweb. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei 8666/93. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339039.
Valor total do empenho: R$ 3.344,81 (três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e um centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00134.

Contrato nº 17/2019; Processo SEI nº 0000146-73.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa TERLIZ
RODRIGUES DE MORAIS DEDETIZAÇÃO EIRELLI - ME, CNPJ: 21.162.634/0001-10; Objeto:
Prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com fornecimento de
material. Vigência: do dia17/05/2019 até o dia 31/12/2019. Valor total: R$ 15.976,80.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2014; Proc. SEI nº 0001548-97.2016.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 62, § 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, combinado com
o Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e o
Sr. Jarbas Pereira Lopes, CPF nº 185.196.794-04. Objeto: Prorrogação da vigência do
Contrato por 60 meses; Valor: R$ 104.761,80. Assinatura: 17/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATO nº 12/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: SEVERO ROTH E
TENFEN LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva dos sistemas de
segurança contra fogo. ORIGEM: PE 12/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 107760, ND 3390.39 e 2019NE500109. PREÇO ANUAL ESTIMADO: R$ 30.999,00. VIGÊNCIA: 27.05.2019
a 27.05.2020. PA: 0002260-93.2019. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor
Administrativo, em 24.05.2019.

ATA TRE/AL n° 03-B/2019; Proc. SEI nº 0007945-07.2018.6.02.8000; PE nº 11/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 16/05/19; Objeto: Registro de Preços de material de informática - solução
viabilizadora de vídeo conferência; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca,
unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº
11/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços). ALL SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 24.465.418/0001-32; Item
02, Logitech, Unidade, 17, R$ 1.600,00, R$ 27.200,00.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 21/2019. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PR. OBJETO: Cessão
do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações criado pelo TRF4. BASE LEGAL:
art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 29/05/2019 a 29/05/2024. P.A. 001197448.2017.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, em
24/05/2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA TRE/AL n° 03-A/2019; Proc. SEI nº 0007945-07.2018.6.02.8000; PE nº 11/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 16/05/19; Objeto: Registro de Preços de material de informática - solução
viabilizadora de vídeo conferência; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca,
unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº
11/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços). TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ Nº 04.892.991/0001-15; Item 01,
Logitech, Unidade, 53, R$ 1.600,00, R$ 84.800,00.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - UASG 90031
Nº Processo: 607-22.2019.4.05.. Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados de coleta e transporte, com destinação final, de resíduos
sólidos comuns, gerados no Edifício Sede e no Prédio Anexo I do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife,
Bairro do Recife - Recife/PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-000162019. Entrega das Propostas: a partir de 29/05/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/06/2019 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Não será permitida a subcontratação, no
todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de divergência entre as
especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

AVISO DE ALTERAÇÃO DE PENALIDADE
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS resolve alterar a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União, e descredenciamento do SICAF, pelo prazo
de 1 (um) ano, aplicada a GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JÚNIOR - ME, CNPJ nº
26.125.358/0001-28, em decorrência do Processo administrativo nº 000357315.2018.6.02.8000, conforme visto no DOU nº 38, de 22 de fevereiro de 2019, Seção 3, p.
117, pela sanção administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano, em razão de
pedido de reconsideração. A penalidade passa a vigorar pelo período de 01 ano, a contar
da publicação anterior.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

Maceió-AL, 28 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 28/05/2019) 90031-00001-2019NE000089

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019 - UASG 70002

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000353-02.2019. Objeto: A presente licitação tem por objeto a formação de
registro de preços com vistas à futura e eventual contratação da prestação de serviços de
publicação em jornal local, especificados no Termo de Referência (Anexo I do edital).. Total
de Itens Licitados: 2. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
Endereço: Av. Antônio da Rocha Viana, N. 1389, Bosque - Rio Branco/AC ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00028-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/06/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

Nº Processo: 0000726-06.2019. Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal, em uso neste Tribunal e nos
Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas, conforme especificações descritas nos Anexos I
e I-A deste edital.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00024-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRUNA SILVA BRASIL
Técnico Judiciário

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 28/05/2019) 70002-00001-2019NE000037

(SIASGnet - 27/05/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019 - UASG 70002

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0001288-42.2019. Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação
de empresa especializada para a para a execução de piso laminado vinílico, com
adequação das instalações elétricas do Auditório do Fórum Eleitoral da 4ª Zona, conforme
as especificações constantes do no termo de referência (Anexo I do edital), que integra
este ato convocatório.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 12h00
e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana, N. 1389, Bosque - Rio

Nº Processo: 0000735-65.2019. Objeto: Registro de Preços para aquisição de no-breaks e
estabilizadores de pequeno porte para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utilizados.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00025-2019. Entrega das Propostas: a

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019052900178
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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.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 29 de maio de 2019.

À CPREG, para realização do certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 29/05/2019, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548801 e o código CRC 03DAE9B1.
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E-mail - 0554575
Data de Envio:
11/06/2019 15:45:20
De:
TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>
Para:
coinf@tre-al.jus
Assunto:
ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA
Mensagem:
Sr. Coordenador.
Segue em anexo proposta do 1º classificado no PE 24/2019, razão pela qual solicito a análise de
conformidade técnica.
Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO.
Anexos:
Proposta NOVA TI Pregão 242019.pdf

E-mail PREG 0554575
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E-mail - 0554583
Data de Envio:
11/06/2019 15:54:38
De:
TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>
Para:
pregoeiro@tre-al.jus.br
Assunto:
Análise de Propostas
Mensagem:
Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao E-mail PREG 0554575, informo que a proposta é tecnicamente compatível com o objeto
licitado.
Alerto, como não poderia ser diferente, que haverá a conferência, na entrega, de que sua efetivação
corresponde à especificação técnica e à proposta.
Cordialmente,
Daniel Souto
COINF

E-mail COINF 0554583
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tkdcrgkiizi§¨iudkq ihipkbklqhq̀fgklchipkibfbckgrbihaiudhvdrgrbipkithguacrphdiwakilyh
ukdgfckgitabchgfrxkbiªrprucrxkbibilktkbbfprpkbikbuktesftrbipkiagitf̀klckihaigkdtrphiurdcftar̀d«
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fltàebbkirikfv ltfriprizikbuktfsftrilhbidkwafbfchbikhairilktkbbfprpkipkithgudhqrxyhic¡tlftrircdrq¡bipk
rckbcrphbiflprirbbfgnihidvyhiuhpkdfrickdiudhqrqkg̀klckihucrphiuhdikfvfdiriziiwakir`¡gipkibkd
grfbirdrlvklckiphiwakirizi§¨nibkiklwarpdriukdskfcrgklckirhihkchiphikpfcrǹiwakicdrcripkirwafbfxyh
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HE-C?238/6/F3Vrs]PtuPvrwxyvurPxPMxysuvrMPxwPtxvVrzr{u]P|]PuV}ryw]v]r~38-.23@-.263./AE-34-PyPQheccgSchRRP-3E2@
/.263A-K2EC/423/PyPQQeRRRSRRRRPe
?-A93423K6782F
PQPGPwY`pkj`noWP^jPMWkYXjPUvWXXjkNYSPXjj`kNYSP]^YkYkNY[
PhPGPwY`pkj`noWP^jPMWkYXjPUvWXXjkNYSPXjj`kNYSP]^YkYkNY[
PfPGPwY`pkj`noWP^jPMWkYXjPUvWXXjkNYSPXjj`kNYSP]^YkYkNY[
PcPGPwY`pkj`noWP^jPMWkYXjPUvWXXjkNYSPXjj`kNYSP]^YkYkNY[
PPGPwY`pkj`noWP^jPMWkYXjPUvWXXjkNYSPXjj`kNYSP]^YkYkNY[
C9?6CE2
?-@F3=335,:;<3=33J/A7?-A01234-3i2D?/6-3266-?C/~3;6--A?C/~3H4/8?/?C/
;62829?/9PYXkN_NYXYOP^jqkjPNkjOPYqPjOXjqYqPYmYNWPXjZY_NW`Y^YqSP_WOPqpYqPXjqj_kNYqPXWWqkYqeP
3333333333333333PU]qPXWWqkYqP_WOPP`YPXj`kjPWXYOP^jq_ZYqqNN_Y^YqPjZWPXjWjNXW[
;26?-3 B-E./6/0123 B-E./6/012 7/A?C4/4- a/.263:AC? a/.2635.2I/. B/?/26/
;;
26A-E-426 J;;
J;;<<; ;;>;
,-KC9?62
fheddehQRRRQGftyvPvrwxyvurPx MNO
MNO
Vj`pOY

yPhefRRSRRRRyPQQeRRSRRRRQRRhRQd
MxysuvrMPxuyxzu
hff
B-9E6C0123B-?/./4/3423<I -?23<D-6?/42F3XjqkYnoWP^jPqjXNnWqP^jPjkj`qoWP^jPYXY`kNYPYXYPj¡pNYOj`kWqPjPqWkYXjqP^Y
qWZpnoWP}NXjYZZPMW`N_¢YZPGPvrwyxlxVMusxP{]tx¢]£PMxv¤yut£PM¤utxP¥¤V|zxP}ryPMrVuv¢]zzPMrlrPMxyuxMPh£yeP
B-E./6/01234-3<6CK-@3423;6247?2F3uOWXkY^WPGPxqkY^WqP¤`N^Wq
hgegddechhRRRQGRVrs]Ptu
MNO
MNO
Vj`pOY

yPhefhSfgRRyPQQefSdRRRQRRhRQd
vrwxyvurPx
QgRhcd
MxysuvrMPxw
txvVrzr{u]P|]
uV}ryw]v]r
B-9E6C0123B-?/./4/3423<I -?23<D-6?/42F3XjqkYnoWP^jPqjXNnWqP^jPjkj`qoWP^jPYXY`kNYPYXYPj¡pNYOj`kWqPjPqWkYXjqP^Y
qWZpnoWP}NXjYZZPMW`N_¢YZPGPvrwyxlxVMusxP{]tx¢]£PMxv¤yut£PM¤utxP¥¤V|zxP}ryPMrVuv¢]zzPMrlrPMxyuxMPh£yeP
B-E./6/01234-3<6CK-@3423;6247?2F3uOWXkY^WPGPxqkY^WqP¤`N^Wq
hceQdQefQRRRQGVrs]PMrz¤v]r MNO
MNO
Vj`pOY

yPhefcfShRRRyPQQeQSRRRRfRRhRQd
MxysuvrMP|x
QRch
txvVrzr{u]
zt|]
B-9E6C0123B-?/./4/3423<I -?23<D-6?/42F3YXk¦PRQGMMvGRgdPPvrwyxlxVMusxP{]tx¢]£PMxv¤yut£PM¤utxP¥¤V|zxP}ry
MrVuv¢]zzPMrlrPMxyuxMPh£yP
B-E./6/01234-3<6CK-@3423;6247?2F3uOWXkY^WPGPxqkY^WqP¤`N^Wq
QeheRRfRRRQGRRlxzuxPx
MNO
MNO
Vj`pOY

yPfeRRRSRRRRyPQeRRRSRRRRQRRhRQd
s]MvrVvxzrM
QQRQ
uV}ryw]tuv]
xuyxzu

B-9E6C0123B-?/./4/3423<I -?23<D-6?/42F3XjqkYnoWP^jPqjXNnWqP^jPjkj`qoWP^jPYXY`kNYPYXYPj¡pNYOj`kWqPjPqWkYXjqP^Y
qWZpnoWP}NXjYZZPMW`N_¢YZPGPvrwyxlxVMusxP{]tx¢]£PMxv¤yut£PM¤utxP¥¤V|zxP}ryPMrVuv¢]zzPMrlrPMxyuxMPh£yePRQG
MMvRgdP
B-E./6/01234-3<6CK-@3423;6247?2F3uOWXkY^WPGPxqkY^WqP¤`N^Wq

hedgeRdRRRRQGuMrV
MNO
x§¤u]wxVtrM
|xPuV}ryw]tuv]

MNO

Vj`pOY



yPcecSRRyPhfehfSgRRRQRRhRQd
Qhh

B-9E6C0123B-?/./4/3423<I -?23<D-6?/42F3XjqkYnoWP^jPqjXNnWqP^jPjkj`qoWP^jPYXY`kNYPYXYPj¡pNYOj`kWqPjPqWkYXjqP^Y
qWZpnoWP}NXjYZZPMW`N_¢YZPGPvrwyxlxVMusxP{]tx¢]£PMxv¤yut£PM¤utxP¥¤V|zxP}ryPMrVuv¢]zzPMrlrPMxyuxMPh£yeP
B-E./6/01234-3<6CK-@3423;6247?2F3uOWXkY^WPGPxqkY^WqP¤`N^Wq
¨/AE-93UrmqPZY`_jqP_WOPP`YPXj`kjPWXYOPj_Zp©^WqPjZWPXjWjNXW[

a/.263423¨/AEyPhfehfSgRRR
yPQeRRRSRRRR
yPQQeQSRRRR
yPQQefSdRRR
yPQQeRRSRRRR
yPQQecddSRRRR
yPQQecddSRRRR
yPQQecgRSRRRR
yPQQehSddgR
yPQQehSdgRR
yPQQehfShR
yPQQehfSQd
yPQQehfSffh
yPQQehfSffh
yPQQehfShccg
yPQfegSRRRR
yPQQehfShcfd

;;
hedgeRdRRRRQG
QeheRRfRRRQGRR
hceQdQefQRRRQG
hgegddechhRRRQGR
fheddehQRRRQGf
hgegddechhRRRQGR
hceQdQefQRRRQG
hceQdQefQRRRQG
hgegddechhRRRQGR
hceQdQefQRRRQG
hgegddechhRRRQGR
hceQdQefQRRRQG
hgegddechhRRRQGR
hceQdQefQRRRQG
hgegddechhRRRQGR
hedgeRdRRRRQG
hceQdQefQRRRQG

22 !"#$%&'!2Ata
$%(!PREGÃO
2)#*$+%&"(0563800)


B/?/26/3,-KC9?62
QQRhRQdPQcRQhff
QQRhRQdPQcRQhff
QQRhRQdPQcRQhff
QQRhRQdPQcRQhff
QQRhRQdPQcRQhff
QQRhRQdPQcQhfgdh
QQRhRQdPQcQhcfdQf
QQRhRQdPQcQcfchdf
QQRhRQdPQcQdhchRf
QQRhRQdPQchQhdhcf
QQRhRQdPQchQcfg
QQRhRQdPQchcQcdg
QQRhRQdPQchchQcf
QQRhRQdPQchcR
QQRhRQdPQchcgfd
QQRhRQdPQchcRR
QQRhRQdPQcfRRgRR

SEI 0000726-06.2019.6.02.8000 / pg. 326

4250

0120324056

-./00123452607
-./021>;;5;;;;
-./0012345260>
-./0012345260;
-./001234526;9
-./001234526;8
-./001234526;3
-./001234526;3
-./0;18325>6;;
-./0;173256329
-./0;1388562;;
-./0;1330597;;
-./0;1330582;;
-./0;1733543;;
-./0;1732536;;
-./0;17785>;;;
-./0;177856383
-./0;14;3539;;
-./0;14;353780
-./0;1292572;;
-./0;12925>982
-./0;1287543;;
-./0;128754680
-./0;128>580;;
-./0;128>53886
-./0;128>58;;;
-./0;128>539;;
-./0;1282542;;
-./0;128254064
-./0;128254;;;
-./0;1239500;;
-./0;12395;88;
-./0;12395;9;;
-./0;127>544;;
-./0;127>54;90
-./0;127>52>;;
-./0;127>526;;
-./0;12>05>3;;

789

8789

88 8

2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=4;=64=24;
2319781;9;:;;;0<7>
00:;7:2;09/06=40=06=943
2610901>40:;;;0<33
00:;7:2;09/06=44=;4=004
2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=44=;>=20;
2610901>40:;;;0<33
00:;7:2;09/06=44=44=82;
2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=44=4>=223
2610901>40:;;;0<33
00:;7:2;09/06=46=04=;>3
2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=46=06=7>;
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=46=28=>23
2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=46=46=364
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=46=>0=4>3
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=4>=04=394
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=4>=47=244
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=4>=>8=344
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=47=22=66;
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=47=68=683
2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=47=>0=>>;
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=43=00=934
2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=43=0>=20;
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=43=46=703
2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=43=48=763
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=43=>3=>>4
2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=48=;;=323
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=48=20=39;
2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=48=26=903
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=48=67=0>;
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=49=;9=24;
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=49=40=6>;
2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=49=47=;7;
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=49=>3=434
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=6;=09=>94
2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=6;=24=;44
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=6;=66=22;
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=60=;3=004
2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=60=0;=004
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=60=4;=623
2818991622:;;;0<7;
00:;7:2;09/06=60=40=23;
031>321;;4:;;;0<;;
00:;7:2;09/06=60=>>=763
?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH
PTCKGA
VJGJ
WXFCSTJYZCF
00:
;7:
2;09
[\]^_`
06=;9=60 a_]b/c\]^_`1
abdefegdc/h] 00:;7:2;09 jc_dhc/dbde]e_]1/kc_c:l`^c/dbdefegdc=/00:;7:2;09/06=46=221
ieg]^^cb]e_` 06=09=22
;7:2;09
ieg]^^ch` 00:
06=60=>3 a_]b/]eg]^^ch`
[g]d_]/dehdmdhnco/hc/p^`p`q_c1/r`^e]g]h`^=/stu[/va/wtxi-wat/i/yi-uawty/ix/viwstzt{a[/k[/asrt-x[w[t5
00:;7:2;09 ws|}
[g]d_]
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4081 - TRE-AL/PRE/PREG

EXCELENTÍSSIMO SR.DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019
ELETRÔNICO ADM. Nº 0000726-06.2019.6.02.8000

–

PROCESSO

OBJETO: Prestação de serviços de extesão de garantia para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal.
RECORRENTE: PHELIPE VASCONCELOS INFORMÁTICA EIRELI CNPJ 17.572.003/0001-00
RECORRIDO: EMPRESA NOVA TI CNPJ 28.899.422/0001-95

I- DAS PRELIMINARES
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo licitante
PHELIPE VASCONCELOS INFORMÁTICA EIRELI
- CNPJ
17.572.003/0001-00, com fundamento no item 13.1 do Edital
21/2019- TRE/AL, respaldado na Lei 10.520/02, Dec. 54.50/05 e
demais legislações de regência do Pregão Eletrônico, contra ato do
pregoeiro ralativo à habilitação de proposta apresentada pela
EMPRESA NOVA TI CNPJ 28.899.422/0001-95.
Em tempo, não se admite ao pregoeiro afastar de plano o cabimento
do recurso sob o fundamento de que os motivos indicados pelos
licitantes não merecem provimento, razão pela qual não compete ao
pregoeiro decidir o mérito do recurso em vista das razões
sucintamente apontadas pelos licitantes na sessão pública,
considera-se o Acórdão nº 339/2010 – TCU/Plenário:
(…)
10.4. Isto posto, tem-se, portanto, que o juízo de
admissibilidade da intenção de recorrer, na modalidade
pregão – tanto eletrônico como presencial -, levado a efeito
Informação 4081 (0563803)
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pelo Pregoeiro, deve se limitar à análise acerca da presença
dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação), sendo vedado a este
agente analisar, de antemão, o próprio mérito recursal, em
que pese lhe ser lícito examinar se os motivos apresentados
na intenção de recorrer possuem, em tese, um mínimo de
plausibilidade para seu seguimento.
(…)
Em consequência, depreende-se do art. 8º, inc. IV, do Dec. nº
5.450/05, c/c item 13.3 Edtial 24/2019 TRE/AL, que o pregoeiro
mantendo sua decisão deverá encaminhar os recursos interpostos
para apreciação da autoridade superior.

II- RAZÕES RECURSO
A recorrente registrou sua pretensão na fase de motivação e,
posteriormente anexa as razões de recurso, alegaou que a licitante
recorrida não possui capacidade técnica comprovada através de
CNAE (códigos de atividades econômicas, defenidos pela Receita
Federal do Brasil) especíﬁco do objeto licitado, fundamentando no
item 3.1 do Ato Convocatório.
Registra, da mesma forma, exclusivamente nas razões de recurso,
que o edital deveria exigir atestado de capacidade técnica, pretensão
não apresentada na fase de motivação de recorrer na sessão
eletrônica, desta forma, preliminarmente, a irresignação em questão
não deverá ser reconhecida por força da legislação de regência do
pregão eletrônico que determina a apresentação de todos os
argumentos na abertura do sistema para apresentação da motivação
de recorrer, item 13.1 do Edital.

III- CONTRARRAZÕES DE RECURSO:
A recorrida fundamenta sua defesa apontando, de forma suscinta,
que o edital não exige CNAE especíﬁco do objeto licitado, bem como
que a empresa no contrato social prevê o comércio varejista de
programas de computador não-customizáveis.

IV – DA ANÁLISE DO RECURSO:
A modalidade de Licitação regulamentada pela Lei 10.520/2002,
consiste em procedimento licitatório simpliﬁcado em relação às
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demais modalidades definidas na Lei 8.666/93.
Nesse contexto, inciso XIII do art. 4.º do referido diploma legal
ﬂexibiliza os requisitos de habilitação, conforme segue transcrito:
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:
XIII - a habilitação far-se-á com a veriﬁcação de que o licitante está
em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social
e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas
Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de
que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e
qualificações técnica e econômico-financeira;
Tratando-se de pregão, compete à administração deﬁnir, em função
do objeto a ser contratado, a conveniência de inserir no no Edital as
exigências habilitatórias pertinentes à qualiﬁcação técnica, desta
forma o ato convocatóiro Pregão 24/2019 não prevê a participação de
licitante com CANAE específico do objeto licitado.
Para melhor entendimento dos argumentos da licitante recorrente,
faz-se necessária a conceituação do código CNAE. Para tanto, a
Receita Federal do Brasil, em seu sítio, deﬁne da seguinte forma a
CNAE:
"A CNAE é o instrumento de padronização nacional dos códigos de
atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados
pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país".
Ao analisar a deﬁnição da CNAE, constata-se que nada mais é do que
um método utilizado pela RFB (Receita Federal do Brasil) para
padronizar os códigos de atividade econômica no país, com a
ﬁnalidade de melhor administrar as questões tributárias, nada tendo
a ver com o objeto social da empresa.
Em outras palavras, tem-se que a CNAE é a classiﬁcação nacional de
atividade econômica composta de dígitos, que descrevem qual é a
atividade econômica exercida pela empresa e não se confunde com o
Objeto da empresa.
A própria Receita Federal do Brasil já manifestou entendimento no
sentido de que o objeto social da empresa dever prevalecer sobre o
código CNAE, "Diante disso, ressalta-se que não haveria a priori
lesão e motivo para a exclusão da empresa por não apresentar todas
as informações sobre a sua CNAE. Além disso, a empresa também
poderá comprovar que possui especialização no ramo da atividade
licitada por meio do seu contrato social" (Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre – 6ª Turma. Portal Fazenda
do Governo Federal. Disponível).
A comprovação anexa aos autos e pesquisada no SIASG/SICAF pelo
pregoeiro, nível de credenciamento da licitante, com proposta aceita
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e habilitada, traz registros de CNAE's suﬁcientes para comprovar a
prestação de seviços similares ao exigido no Pregão 24/2019,
acrescentando-se ao atesto da conformidade técnica da proposta da
empresa RECORRIDA pela Unidade de TI-TRE/AL:
“Sr.Pregoeiro...em atenção ao E-mail PREG 0554575, informo
que a proposta é tecnicamente compatível com o objeto
licitado.
Alerto, como não poderia ser diferente, que haverá a
conferência, na entrega, de que sua efetivação corresponde à
especificação técnica e à proposta.”
Os argumentos apresentados em sede de razões de recurso pela
Empresa Recorrente no sentido de exigir que a empresa recorrida
tenha um código CNAE especíﬁco é limitar, injustiﬁcadamente, o
caráter competitivo da Licitação, e impor à Administração Pública
um preço mais elevado, ferindo de morte os princípios da prevalência
do Interesse Público e da Vantojosidade
A busca pela melhor proposta é uma das finalidades da Licitação (art.
3º da lei 8.666/93). Por isso não podem ser adotadas medidas que
comprometam decisivamente o caráter competitivo do certame.
Assim, as exigências de qualiﬁcação técnica e econômica devem se
restringir ao estritamente indispensável para garantia do
cumprimento das obrigações, limitando-se de forma objetiva o
julgamento de aceitação de proposta pelo pregoeiro.
Cumpre salientar que, por meio dos acórdãos 1203/11 e 42/14, o TCU
entendeu pela impossibilidade de limitação de participação de
licitantes, em certame público, em razão da CNAE.
Dessa forma, o TCU entendeu que o cadastro de atividades na
Receita Federal do Brasil não é motivo suﬁciente para impedir a
participação da empresa, ainda mais que tal cadastro não era
totalmente discrepante do objeto do certame

V- DA DECISÃO:
Isto posto, com fulcro no item 13.3 do Edital 21/2019-TRE/AL, sem
nada mais a considerar, conhecemo do recurso interposto para negar
provimento ao pedido da Recorrente, no sentido de MANTER a
mesma classiﬁcação da licitante, EMPRESA NOVA TI CNPJ
28.899.422/0001-95 anunciada na ATA DA SESSÃO ELETRÔNICA DE
DIVULGAÇÃO DO ATO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E
APRESENTAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO.
Respeitosamente.
Weber Bezerra Cavalcanti
Analista Judiciário/Pregoeiro TRE-AL
Informação 4081 (0563803)
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DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.
Tratando-se de recurso atravessado contra ato do Senhor
Pregoeiro nos autos do Pregão Eletrônico nº 24/2019, que trata sobre
a contratação de extensão de garantia de firewall Sonicwall em uso
na estrutura deste Tribunal, determino a remessa à Assessoria
Jurídica da Presidência.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 09/07/2019, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563828 e o código CRC 68A4B913.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000726-06.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
Pregão Eletrônico nº 24/2019. Prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall
:
Sonicwall. Recurso administrativo. Parecer.

Parecer nº 1337 / 2019 - TRE-AL/PRE/AJPRES
Senhor Presidente,
Cuidam os autos da realização do Pregão Eletrônico nº
24/2019, com o objetivo de contratar a prestação de serviços de
extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução
Firewall SonicWall, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais
de Alagoas, conforme especiﬁcações descritas nos Anexos I e I-A do
Edital (0547404).
Após a fase de apresentação e julgamento das propostas
no sistema COMPRASNET, foi declarada vencedora a proposta feita
pela empresa NOVA TI , tendo o pregoeiro realizado o aceite e a
habilitação do lance apresentado.
Inconformada com o resultado do pregão, a empresa
PHELIPE VASCONCELOS INFORMÁTICA EIRELI apresentou
recurso (0563792 e 0563794) em face da habilitação da empresa
vencedora do certame, com o fundamento de que ela não apresentou
a comprovação de sua capacidade técnica por meio de CNAE
(códigos de atividades econômicas, deﬁnidos pela Receita Federal do
Brasil) especíﬁco do objeto licitado, com fulcro no item 3.1, do ato
convocatório.
Acrescentou que as empresas aptas a fornecerem
licenças de software prontos e de solução FireWalSonicwall devem
apresentar o CNAE 62.03-1-00 (desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador não-customizáveis), sendo que essa
especificação deveria ter sido exigida no Edital do pregão eletrônico.
Por tais motivos, requereu que a empresa recorrida não
seja considerada vencedora do concurso.
De outra banda, a empresa NOVA TI ofereceu
contrarrazões ao recurso apresentado (0563795), alegando que não
há no edital qualquer especiﬁcação do CNAE necessário.
Também registrou que possui a CNAE 4751-2/01 - comércio varejista
especializado de equipamentos e suprimentos de informática, sendo
que, por essa razão, estaria em conformidade com as exigências do
certame.
Desse modo, requereu a manutenção da decisão que
reconheceu sua proposta como vencedora do presente certame.
Em sua decisão (0563802), o senhor Pregoeiro conheceu
do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a classiﬁcação da
licitante EMPRESA NOVA TI.
Diante da decisão proferida pelo Pregoeiro, os autos
foram encaminhados a esta Presidência para ratiﬁcar ou reformar a
decisão tomada quanto ao resultado do Pregão Eletrônico nº
24/2019.
É o que se tem a relatar.

Parecer 1337 (0564965)
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O recurso deve ser conhecido, por apresentar todos os
seus pressupostos.
Quanto ao mérito, os fundamentos apresentados pelos
recorrentes não foram suﬁcientes para a demonstração da
necessidade de reforma da decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro.
Inicialmente, registre-se que é mister a observância do
princípio da vinculação ao ato convocatório, nos casos de decisões
em procedimentos licitatórios.
Como esclareceu Marçal Justen Filho,
A autoridade administrativa dispõe da faculdade de
escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, nascido
tal ato, a própria autoridade ﬁca subordinada ao
conteúdo dele. Editado o ato convocatório, o
administrado e o interessado submetem-se a um
modelo norteador de sua conduta. Tornam-se
previsíveis, com segurança, os atos a serem
praticados e as regras que os regerão. (JUSTEN
FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e
contratos administrativos, 16ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2014, p. 85).

O postulado é adotado pelos Tribunais, negando-se a
habilitação dos concorrentes que não apresentam os requisitos
estipulados no edital de licitação, como se veriﬁca abaixo, em julgado
do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA
SEM
ASSINATURA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E
DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante
apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou
rubrica, resta caracterizada, pela apocriﬁa, a
inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos
princípios
da
vinculação
ao
instrumento
convocatório e do julgamento objetivo, a
desclassiﬁcação do licitante que não observou
exigência prescrita no edital de concorrência.
3. A observância ao princípio constitucional da
preponderância da proposta mais vantajosa
para o Poder Público se dá mediante o cotejo
das propostas válidas apresentadas pelos
concorrentes, não havendo como incluir na
avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É
imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na
sua
proposta
ﬁnanceira,
sob
pena
de
a
Administração não poder exigir-lhe o cumprimento
da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado
provimento ao recurso. (RMS nº 23640/DF, 2ª Turma,
Acórdão de 16/10/2001, Relator Ministro Maurício
Corrêa, DJ de 15/12/2003). (destaquei)

Conclui-se, portanto, que a habilitação de empresa
depende do cumprimento de todos os requisitos estipulados no
edital, sob pena de desobediência do princípio da vinculação ao
instrumento convocatório.
A empresa recorrente alega que a licitante vencedora
deveria possuir CNAE 62.03-1-00 (Desenvolvimento e licenciamento
de programas de computador não-customizáveis), para o
cumprimento do objeto licitado.
Não obstante, de acordo com o item 4, do Anexo I, do
E dit al, "os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao
pressuposto de suporte à Solução SonicWall. Ou seja,
necessariamente deverá ser realizada pelo fabricante do produto".
Como se vê, não há exigência editalícia de que a empresa
vencedora deve possuir código específico de CNAE.
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Por tal razão, não procede o recurso da empresa
PHELIPE VASCONCELOS INFORMÁTICA EIRELI.
No ponto, cabe destacar a manifestação do senhor
pregoeiro (0563802):
Tratando-se de pregão, compete à administração
deﬁnir, em função do objeto a ser contratado, a
conveniência de inserir no Edital as exigências
habilitatórias pertinentes à qualiﬁcação técnica,
desta forma o ato convocatório Pregão 24/2019 não
prevê a participação de licitante com CNAE
especíﬁco
do
objeto
licitado.
Para
melhor
entendimento
dos
argumentos
da
licitante
recorrente, faz-se necessária a conceituação do
código CNAE. Para tanto, a Receita Federal do
Brasil, em seu sítio, deﬁne da seguinte forma a
CNAE: "A CNAE é o instrumento de padronização
nacional dos códigos de atividade econômica e dos
critérios de enquadramento utilizados pelos diversos
órgãos da Administração Tributária do país". Ao
analisar a deﬁnição do CNAE, constata-se que nada
mais é do que um método utilizado pela RFB (Receita
Federal do Brasil) para padronizar os códigos de
atividade econômica no país, com a ﬁnalidade de
melhor administrar as questões tributárias, nada
tendo a ver com o objeto social da empresa. Em
outras palavras, tem-se que a CNAE é a classiﬁcação
nacional de atividade econômica composta de
dígitos, que descrevem qual é a atividade econômica
exercida pela empresa e não se confunde com o
objeto da empresa. A própria Receita Federal do
Brasil já manifestou entendimento no sentido de que
o objeto social da empresa deve prevalecer sobre o
código CNAE: "Diante disso, ressalta-se que não
haveria a priori lesão e motivo para a exclusão da
empresa por não apresentar todas as informações
sobre a sua CNAE. Além disso, a empresa também
poderá comprovar que possui especialização no ramo
da atividade licitada por meio do seu contrato social"
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre - 6ª Turma. Portal Fazenda do Governo
Federal.
Disponível).
(...)
Os
argumentos
apresentados em sede de razões de recurso pela
Empresa Recorrente no sentido de exigir que a
empresa recorrida tenha um código CNAE especíﬁco
é limitar, injustificadamente, o caráter competitivo da
Licitação (art. 3º, da Lei nº 8.666/93). Por isso não
podem ser adotadas medidas que comprometam
decisivamente o caráter competitivo do certame.
Assim, as exigências de qualiﬁcação técnica e
econômica devem se restringir ao estritamente
indispensável para garantia do cumprimento das
obrigações, limitando-se de forma objetiva o
julgamento da aceitação da proposta pelo pregoeiro.
Cumpre salientar que, por meio dos acórdãos
1203/11
e
42/14,
o
TCU
entendeu
pela
impossibilidade de limitação de participação de
licitantes, em certame público, em razão da CNAE.
Dessa forma, o TCU entendeu que o cadastro de
atividade na Receita Federal do Brasil não é motivo
suﬁciente para impedir a participação da empresa,
ainda mais que tal cadastro não era totalmente
discrepante do objeto do certame.

Em face das razões acima expostas, esta unidade ratiﬁca
integralmente o que foi assentado pelo pregoeiro, em sua decisão, e,
por consequência, mantém o resultado do Pregão Eletrônico nº
24/2019, conforme registrado na Ata da Sessão Eletrônica (0563800).
Ante o exposto, sugere-se, salvo melhor entendimento,
que o recursosinterposto seja conhecido para, no mérito, negarlhe provimento, a ﬁm de manter a decisão do Senhor Pregoeiro e o
resultado do presente certame.
É o parecer. À deliberação de Vossa Excelência.
Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira
Analista Judiciário - Assessor Jurídico da Presidência
Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 10/07/2019, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0000726-06.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO

:

Pregão Eletrônico nº 24/2019. Prestação de serviços de extensão da garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall
SonicWall. Recurso Administrativo.

Decisão nº 2056 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Analiso, nesta oportunidade, Recurso atravessado nos
autos do Pregão nº 24/2019 que, dizendo respeito à contratação de
serviços de extensão da garantia para equipamentos e softwares da
solução Firewall SonicWall, teve como vencedora a empresa NOVA
TI.
Alega a recorrente, empresa PHELIPE VASCONCELOS
INFORMÁTICA EIRELI (0563792 e 0563794 , que, ausente a
apresentação, pela vencedora, da comprovação de sua capacidade
técnica por meio do CNAE (Códigos de Atividades Econômicas,
deﬁnidos pela Receita Federal) especíﬁco do objeto licitado, qual seja
o CNAE 62.03-1-00, tal como determina o item 3.1 do edital, resta
essencial a revisão do ato do Senhor Pregoeiro.
Em contrarrazões, apontou a recorrida que: a) inexiste,
no edital, alusão à exigência da apresentação do CNAE; b) que possui
CNAE
4751-2/01
–
comércio
varejista
especializado
em
equipamentos e suprimentos de informática, documento suﬁciente
para sanar quaisquer exigências relativas ao certame.
Conhecido e desprovido o recurso pelo Senhor Pregoeiro,
chegaram os autos para análise da nova investida recursal.
Analisando o instrumento de insurgência, constato que a
situação envolve contexto fático relativo ao Princípio da Vinculação
ao Instrumento Convocatório, diretriz basilar do sistema legal que
rege a rotina de compras públicas.
Conforme aponta a Assessoria Jurídica desta Presidência
(0564965), não existe, no edital, exigência quanto à apresentação,
pela empresa vencedora, do código CNAE. Conforme observado no
item 4, do Anexo I, "os requisitos técnicos, basicamente, se
restringem ao pressuposto de suporte à Solução SonicWall. Ou seja,
necessariamente deverá ser realizada pelo fabricante do produto", tal
como ressaltado no parecer acima indicado.
Ademais, salutar as ponderações lançadas pelo Senhor
Pregoeiro (0563802) com a ﬁnalidade de esclarecer a utilidade do
CNAE, objeto de alusão no parecer que antecede esta decisão, e que
é abaixo novamente transcrito por ser absolutamente essencial ao
esclarecimento definitivo da divergência:
“Tratando-se
de
pregão,
compete
à
administração deﬁnir, em função do objeto a
ser contratado, a conveniência de inserir no
Edital as exigências habilitatórias pertinentes
à qualiﬁcação técnica, desta forma o ato
convocatório Pregão 24/2019 não prevê a
participação de licitante com CNAE especíﬁco
do objeto licitado. Para melhor entendimento
dos argumentos da licitante recorrente, faz-se
necessária a conceituação do código CNAE.
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Para tanto, a Receita Federal do Brasil, em seu
sítio, deﬁne da seguinte forma a CNAE: "A
CNAE é o instrumento de padronização
nacional dos códigos de atividade econômica e
dos critérios de enquadramento utilizados
pelos diversos órgãos da Administração
Tributária do país". Ao analisar a deﬁnição do
CNAE, constata-se que nada mais é do que um
método utilizado pela RFB (Receita Federal do
Brasil) para padronizar os códigos de atividade
econômica no país, com a ﬁnalidade de melhor
administrar as questões tributárias, nada
tendo a ver com o objeto social da empresa.
Em outras palavras, tem-se que a CNAE é a
classiﬁcação nacional de atividade econômica
composta de dígitos, que descrevem qual é a
atividade econômica exercida pela empresa e
não se confunde com o objeto da empresa. A
própria Receita Federal do Brasil já
manifestou entendimento no sentido de que o
objeto social da empresa deve prevalecer
sobre o código CNAE: "Diante disso, ressaltase que não haveria a priori lesão e motivo para
a exclusão da empresa por não apresentar
todas as informações sobre a sua CNAE. Além
disso, a empresa também poderá comprovar
que possui especialização no ramo da
atividade licitada por meio do seu contrato
social" (Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre - 6ª Turma. Portal
Fazenda do Governo Federal. Disponível). (...)
Os argumentos apresentados em sede de
razões de recurso pela Empresa Recorrente no
sentido de exigir que a empresa recorrida
tenha um código CNAE especíﬁco é limitar,
injustiﬁcadamente, o caráter competitivo da
Licitação (art. 3º, da Lei nº 8.666/93). Por isso
não podem ser adotadas medidas que
comprometam
decisivamente
o
caráter
competitivo do certame. Assim, as exigências
de qualiﬁcação técnica e econômica devem se
restringir ao estritamente indispensável para
garantia do cumprimento das obrigações,
limitando-se de forma objetiva o julgamento da
aceitação da proposta pelo pregoeiro. Cumpre
salientar que, por meio dos acórdãos 1203/11
e 42/14, o TCU entendeu pela impossibilidade
de limitação de participação de licitantes, em
certame público, em razão da CNAE. Dessa
forma, o TCU entendeu que o cadastro de
atividade na Receita Federal do Brasil não é
motivo suﬁciente para impedir a participação
da empresa, ainda mais que tal cadastro não
era totalmente discrepante do objeto do
certame.“

Tudo posto, entendo que a evolução do presente certame
esteve totalmente adstrita aos preceitos ínsitos nos artigos 3º e 41
da Lei nº 8.666/93, que indicam, dentre outras premissas legais
básicas, a irrestrita observância ao que regula as normas contidas no
edital convocatório, o que foi integralmente observado nas atuações
registradas na condução do presente feito.
Ao conhecer do presente recurso, nego-lhe provimento
para manter íntegra a decisão do Senhor Pregoeiro.
Remeta-se, por isso, à Secretaria de Administração para
que providencie a necessária ciência aos interessados e continuidade
do feito.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência
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18/07/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões
DECISÃO DA AUT. COMPETENTE:
Mantenho a decisão do pregoeiro. PROCESSO: 0000726-06.2019.6.02.8000
INTERESSADO: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO: Pregão Eletrônico nº 24/2019. Prestação de serviços de extensão da garantia para equipamentos e
softwares da solução Firewall SonicWall. Recurso Administrativo.
Decisão nº 2056 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Analiso, nesta oportunidade, Recurso atravessado nos autos do Pregão nº 24/2019 que, dizendo respeito à
contratação de serviços de extensão da garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall, teve
como vencedora a empresa NOVA TI.
Alega a recorrente, empresa PHELIPE VASCONCELOS INFORMÁTICA EIRELI (0563792 e 0563794 , que, ausente a
apresentação, pela vencedora, da comprovação de sua capacidade técnica por meio do CNAE (Códigos de
Atividades Econômicas, definidos pela Receita Federal) específico do objeto licitado, qual seja o CNAE 62.03-1-00,
tal como determina o item 3.1 do edital, resta essencial a revisão do ato do Senhor Pregoeiro.
Em contrarrazões, apontou a recorrida que: a) inexiste, no edital, alusão à exigência da apresentação do CNAE; b)
que possui CNAE 4751-2/01 – comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática,
documento suficiente para sanar quaisquer exigências relativas ao certame.
Conhecido e desprovido o recurso pelo Senhor Pregoeiro, chegaram os autos para análise da nova investida
recursal.
Analisando o instrumento de insurgência, constato que a situação envolve contexto fático relativo ao Princípio da
Vinculação ao Instrumento Convocatório, diretriz basilar do sistema legal que rege a rotina de compras públicas.
Conforme aponta a Assessoria Jurídica desta Presidência (0564965), não existe, no edital, exigência quanto à
apresentação, pela empresa vencedora, do código CNAE. Conforme observado no item 4, do Anexo I, "os requisitos
técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto de suporte à Solução SonicWall. Ou seja, necessariamente
deverá ser realizada pelo fabricante do produto", tal como ressaltado no parecer acima indicado.
Ademais, salutar as ponderações lançadas pelo Senhor Pregoeiro (0563802) com a finalidade de esclarecer a
utilidade do CNAE, objeto de alusão no parecer que antecede esta decisão, e que é abaixo novamente transcrito
por ser absolutamente essencial ao esclarecimento definitivo da divergência:
“Tratando-se de pregão, compete à administração definir, em função do objeto a ser contratado, a conveniência de
inserir no Edital as exigências habilitatórias pertinentes à qualificação técnica, desta forma o ato convocatório
Pregão 24/2019 não prevê a participação de licitante com CNAE específico do objeto licitado. Para melhor
entendimento dos argumentos da licitante recorrente, faz-se necessária a conceituação do código CNAE. Para
tanto, a Receita Federal do Brasil, em seu sítio, define da seguinte forma a CNAE: "A CNAE é o instrumento de
padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos
diversos órgãos da Administração Tributária do país". Ao analisar a definição do CNAE, constata-se que nada mais
é do que um método utilizado pela RFB (Receita Federal do Brasil) para padronizar os códigos de atividade
econômica no país, com a finalidade de melhor administrar as questões tributárias, nada tendo a ver com o objeto
social da empresa. Em outras palavras, tem-se que a CNAE é a classificação nacional de atividade econômica
composta de dígitos, que descrevem qual é a atividade econômica exercida pela empresa e não se confunde com o
objeto da empresa. A própria Receita Federal do Brasil já manifestou entendimento no sentido de que o objeto
social da empresa deve prevalecer sobre o código CNAE: "Diante disso, ressalta-se que não haveria a priori lesão e
motivo para a exclusão da empresa por não apresentar todas as informações sobre a sua CNAE. Além disso, a
empresa também poderá comprovar que possui especialização no ramo da atividade licitada por meio do seu
contrato social" (Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - 6ª Turma. Portal Fazenda do
Governo Federal. Disponível). (...) Os argumentos apresentados em sede de razões de recurso pela Empresa
Recorrente no sentido de exigir que a empresa recorrida tenha um código CNAE específico é limitar,
injustificadamente, o caráter competitivo da Licitação (art. 3º, da Lei nº 8.666/93). Por isso não podem ser
adotadas medidas que comprometam decisivamente o caráter competitivo do certame. Assim, as exigências de
qualificação técnica e econômica devem se restringir ao estritamente indispensável para garantia do cumprimento
das obrigações, limitando-se de forma objetiva o julgamento da aceitação da proposta pelo pregoeiro. Cumpre
salientar que, por meio dos acórdãos 1203/11 e 42/14, o TCU entendeu pela impossibilidade de limitação de
participação de licitantes, em certame público, em razão da CNAE. Dessa forma, o TCU entendeu que o cadastro de
atividade na Receita Federal do Brasil não é motivo suficiente para impedir a participação da empresa, ainda mais
que tal cadastro não era totalmente discrepante do objeto do certame.“
Tudo posto, entendo que a evolução do presente certame esteve totalmente adstrita aos preceitos ínsitos nos
artigos 3º e 41 da Lei nº 8.666/93, que indicam, dentre outras premissas legais básicas, a irrestrita observância ao
que regula as normas contidas no edital convocatório, o que foi integralmente observado nas atuações registradas
na condução do presente feito.
Ao conhecer do presente recurso, nego-lhe provimento para manter íntegra a decisão do Senhor Pregoeiro.
Remeta-se, por isso, à Secretaria de Administração para que providencie a necessária ciência aos interessados e
continuidade do feito.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência
Voltar

Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/adjudicar/julgar4.asp?prgCod=790019&ipgCod=21802059&numprp=242019&Tipo=DA&origem=A
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico
Nº 00024/2019
Às 20:52 horas do dia 18 de julho de 2019, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00024/2019, referente
ao Processo nº 0000726-06.2019, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA aos
licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.
**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)
Valor estimado: R$ 149.338,2400
Situação: Adjudicado com decisão
Adjudicado para: NOVA TI COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO , pelo melhor lance de R$
126.448,4200 , com valor negociado a R$ 115.000,0000 .
Itens do grupo:
1 - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)
2 - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)
3 - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)
4 - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)
5 - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)

Visualizar Recurso do Item

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/TermoJulg.asp?prgCod=790019&acao=J&tipo=t

Termo Julgamento - PE 24-2019 (0569234)
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ComprasNet

PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico

Nº 00024/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

28.899.422/0001-60 - NOVA TI COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Item Descrição
Unidade de Fornecimento
Quantidade
Valor Unitário
GRUPO 1
Total do Fornecedor:

Valor Global
R$ 115.000,0000
R$ 115.000,0000

Valor Global da Ata:

R$ 115.000,0000

Voltar

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp

Comprovante Resultado por fornecedor (0569235)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.

Remeto os autos à ACAGE,
conformidade do procedimento.

para análise de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/07/2019, às 21:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569236 e o código CRC 0754D9FC.

0000726-06.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0569236

0569236v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000726-06.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: PREGÃO 24/2019. CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE DA SOLUÇÃO FIREWALL

Parecer nº 1422 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Senhora Assessora-Chefe,
Trata-se de contratação de extensão de garantia e
suporte para equipamentos e softwares da solução Firewall
SonicWall, ocorrida por meio do Pregão Eletrônico n.º 24/2019, para
que, por meio dessa Unidade técnica, seja procedida veriﬁcação
quanto à regularidade do presente procedimento.
Para tanto, contudo, visando atender ao que se encontra
estabelecido na Portaria da Presidência n.º 226/2018 de 21 de junho
de 2018, em seu art. 1º, XI, a análise da conformidade deste por essa
Assessoria deverá ser precedida do devido preenchimento de lista de
veriﬁcação pelos pregoeiro designado para o certame, não presente
nos referidos autos, recomendando assim o retorno destes a ﬁm de
que seja elaborado o supracitado documento.
Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

De acordo.
À Secretaria de Administração.

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora- Chefe
ACAGE

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 22/07/2019, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 22/07/2019, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569307 e o código CRC 1A1F2D61.

0000726-06.2019.6.02.8000

0569307v13

Parecer 1422 (0569307)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2019.

À CPREG.
Ao pregoeiro Weber Bezerra.
Sr. Pregoeiro,
Retorno os autos a Vossa Senhoria para dar
cumprimento à diligência solicitada pela ACAGE no Parecer
1422 (0569307); após, encaminhá-los àquela assessoria.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 22/07/2019, às 18:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569908 e o código CRC 43F2EB16.

0000726-06.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0569908

0569908v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4390 - TRE-AL/PRE/PREG

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TREAL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA

SIM

NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada
X
da Portaria de sua nomeação?

0554515

II- Lances
2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
X
previsto no edital?
3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para X
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições
daquelas previstas no edital?

diferentes

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

X

JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

X

NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
X
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?
8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos

Informação 4390 (0570370)

X
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?
9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital?

X

X

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação
complementar
à
proposta
(manuais,certiﬁcados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

0554575

X

11 – Após a veriﬁcação de conformidade acima, a
classiﬁcação
das
propostas
apresentou- X
se adequada?

Edital item - Habilitação não exige

Conforme atesto de conformidade TÉCNICA Unidade de TI
0554583

IV- JULGAMENTO
12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado?

X

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG:
SICAF E LINHA DE FORNECIMENTO, CONSULTA NO
DECORRER DA ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS, ATRIBUIÇÃO
DO PREGOEIRO:
0563788
15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X

SICAF ATUALIZADO : (OBS: DEVERÁ SER ATUALIZADO
PELA ADMINISTRAÇÃO APÓS ENCERRADA FASE
EXTERNA. GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITANTE DEVERÁ
MANTER AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO NO DECORRER
DA CONTRATAÇÃO), EXCEÇÃO, EM RAZÃO DE OTIMIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTO, DOCUMENTO INCLUÍDO PELO
PREGOEIRO):
0570371

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

15.3 - RECEITA FEDERAL

X

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

X

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada
16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

Informação 4390 (0570370)

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

NÃO FOI NECESSÁRIO, ATÉ A PRESENTE DATA LICITANTE
ADIMPLENTE COM DOCS. FISCAIS

X

EVENTO SEI Nº 0563785, INCLUSO CERTIDÕES
TRABALHISTA, TCU, CNJ E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:
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17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0563789

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

X

0563782

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
X
proposta;

CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte;

CONFORME ITEM 18.1

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?

X

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

X

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)

V. ITEM 16

V. ITEM 16

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
X
Papel de Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)
O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital

VI - ATA
20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
X
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?
21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio?

X

0563800

ASSINADA ELETRÔNICAMENTE PELO PREGOEIRO.
RATIFICAMOS A PARTICIPAÇÃO,EQUIPE APOIO, DOS
CONSIGNADOS NA ATA EM QUESTÃO.

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?
23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?

X

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar X
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

A INTIMAÇÃO É AUTOMÁTICA, O PREGOEIRO REGISTRA OS
PRAZOS NO SISTEMA, CASO CONTRÁRIO A SESSÃO NÃO
PODERÁ SER ENCERRADA, RAZÃO PELA QUAL TODOS OS
LICITANTES LOGADOS SÃO INTIMADOS DE IMEDIATO.

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão

Informação 4390 (0570370)
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25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?
26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

X

0563803

X

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
X
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

MANTIDA, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO DO
PREGOEIRO: 0569233

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?

Encerrada a sessão eletrônica, as ações do pregoeiro são
concluídas, o processo não é encaminhado ao pregoeiro
para ciência de publicide de atos da Administração, contudo,
em conformidade com as rotinas do SISTEMA COMPRASNET,
os licitantes tomam conhecimento através das publicações
de decisões do pregoeiro e posteriormete da autoridade
maior no ambiente do COMPRASNET (docs. comprobatórios
em anexo, decisões do pregoeiro e do Presitente do TRE/AL
devidamente PUBLICADAS)

X

VIII – Procedimentos Finais
29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

ADJUDICAÇÃO PELO PRESIDENTE TRE/AL: 0569234

Homologação do Presidente do TRE/AL, será juntada aos
autos eletrônicos, sanadas todas as pendências legais, em
momento oportuno.
Proposta - V. item 9
x

Resultado Fornecedor - 0569235

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/07/2019, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570370 e o código CRC 6F4947A5.

0000726-06.2019.6.02.8000

0570370v8

Informação 4390 (0570370)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000726-06.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: PREGÃO 24/2019. CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE DA SOLUÇÃO FIREWALL

Parecer nº 1451 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 24/2019
Objeto: Contratação de extensão de garantia e
suporte para equipamentos e softwares da solução Firewall
SonicWall, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais
do estado de Alagoas, conforme Documento de Oﬁcialização
de Demanda (DOD) N.º 4/2019 (0493286), da Coordenadoria
de Infraestrutura e especiﬁcações descritas no Anexo I e I-A
do Edital Pregão nº 24/2019 (0547404).
Licitante vencedor:
1. NOVA TI COMERCIO E SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CNPJ Nº 28.899.422/000160, com valor total negociado de R$ 115.000,00 (cento e
quinze mil reais). (Resultado: 0563801)
Ao exposto, conforme papel de trabalho abaixo,
concluímos pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico,
regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº 5.450/2005
e nº 7.982/2013, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de
21/06/93, condicionada à juntada de Certidão SICAF
atualizada ou qualquer outro documento que ateste a
regularidade da licitante vencedora acima nominada
junto ao FGTS quando da celebração do contrato.
Desta forma, recomendamos o envio dos autos à
Secretaria de Administração para providências, suscitando a
dispensa de posterior retorno destes a essa Unidade técnica,
após atendimento ao apontamento acima exarado.

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE
De acordo.
À Secretaria de Administração.
Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora- Chefe
ACAGE

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO
Registro de preços: SIM ( ) NÃO ( X )

Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para
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equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall, em uso
neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas, por
um período adicional de 24(vinte e quatro) meses, conforme
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) N.º 4/2019
(0493286), da Coordenadoria de Infraestrutura e especiﬁcações
descritas no Anexo I e I-A do Edital Pregão nº 24/2019 (0547404).
Datas
Início do procedimento: 28/01/2019

Licitação: 11/06/2019.

I - Fase interna

Sim Não Evento/obs.
DOD (0493286)

1 - Existe pedido formal da parte interessada,
devidamente justificado?

X

Estudos Prelimiares
(0517363)
Termo de Referência e
Edital (0547404)

2 - A justificativa apresentada é pertinente (detecção
da necessidade e especificação do objeto,
observando a eficiência, eficácia, efetividade das
ações do órgão)?

X

3 - O objeto solicitado é considerado bem ou serviço
comum?

X

4 - Existe termo de referência com indicação do
objeto de forma precisa, suficiente e clara,
observando a vedação de especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem
ou frustrem a competição ou sua realização?

X

DOD (0493286)
Estudos Preliminares
(0517363)

Termo de Referência TIC n.º 16/2019
(0532501)

Propostas: (0535006,
0535010 e 0535926)
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

Planilhas de estimativas
(0538315)
Quadro resumo
(0538363)
Informação
3045 (0538365)

6 - Houve a devida reserva de crédito orçamentário
(não se aplica no caso de registro de preços)?

X

Pré-empenho
204/2019 (0539550)

7 - O termo de referência foi aprovado pela
autoridade competente (SAD)?

X

SAD (0533931)

8 - O edital e a minuta do contrato foram
devidamente analisados pela Assessoria jurídica?

9 - Houve a divulgação da intenção de registro de
preços (IRP)?
10 - Consta autorização da abertura do processo
licitatório pelo Ordenador de Despesas?
11 - Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da cópia da Portaria de sua nomeação?
II - Fase externa

X

X

Parecer 960
(0543111)

Comprasnet (0547426)

X

X

Decisão PRE nº
1571 (0544369)
Portaria 120/2019
(0554515)

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. (0548800)
Comprasnet (0547426)

Publicação (0548800) -
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13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado legalmente
para recebimento das propostas - 08 (oito) dias
úteis, a partir da publicação do aviso?

Lances

Publicação (0548800) 29/05/2019

X

Ata Pregão (0563800)
- 11/06/2019

Sim Não Evento/obs.

14 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital?

X

15 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, a contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observado o critério
de julgamento?

X

16 - Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?
17 - Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

Ata (0563800)

Ata (0563800)

X

--

--

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?

--

Proposta

19 - Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº 8.248/91?

X

20 - A proposta e demais documentos relacionados
estão em conformidade com os requisitos fixados
no edital?

X

21 - Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta (manuais,
certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada, inclusive via fax, no
prazo definido no edital?

X

22 - Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-se
adequada?

X

Proposta - Anexo Email PREG (0554575)
Aceite - E-mail COINF
(0554583)

0563800 - Ata Pregão

Propostas (0535006,
0535010 e 0535926)

23 - A oferta vencedora demonstra-se compatível
com os preços praticados no mercado,
considerando, sobretudo, os subsídios constantes
do respectivo processo administrativo?

Habilitação

Edital PE n.º 26/2019
(0547408)

X

Edital (0547408)
Ata (0563800)

Sim Não Evento/obs.

24 - A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade X
fiscal válidos?

SICAF (0570371)

FGTS

X

Mas se encontra na
iminência de vencer
a validade.

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
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empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada e regularizada? (Verificar se o Pregoeiro
trouxe aos autos documento hábil capaz de
comprovar a regularidade fiscal da empresa
vencedora)

N/A

26 - Constam nos autos Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

(0563785 - pág. 1)

27 - Consta consulta ao CADIN?

X

0563789

28 - Consta nos autos os seguintes
documentos/consulta, quando for o caso:
Declaração de inexistência de fatos supervenientes e
X
impeditivo;

(0563782 - pág. 8)

Declaração que a empresa não emprega menor;

(0563782 - pág. 5)

X

Declaração de elaboração independente de
proposta;

X

(0563782 - pág. 6)

Declaração de que se enquadra como Microempresa
X
ou Empresa de Pequeno Porte.

(0563782 - pág. 3)

Declaração que concorda com os termos do Edital

X

(0563782 - pág. 7)

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

(0563785 - pág. 2) 

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?
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

X

--

--

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?
Declarado o vencedor, os licitantes manifestaram
imediata e motivadamente intenção de recorrer, em
campo próprio do sistema?

X

(0563792)

X

Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (propostas e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

Ata (0563800)

X

Decisão após recurso
(0563802)
Termo de julgamento
Pregão (0569234)
Recurso licitante
(0563794)

X

Informação
Contrarrazões
(0563795)
Informação 4390
(0570370)

Lista de verificação elaborada pelo Pregoeiro

X

EXAMINADOR: Wilton Daniel Felix de Lima

Data: 24/07/2019
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Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 24/07/2019, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 24/07/2019, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570549 e o código CRC 0292D993.
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24/07/2019

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

28.899.422/0001-60
Inscrição:
Razão Social: NOVA TI COMERCIO E SERV EM TECNOLOGIA DA INF EIRELI ME
Q SGAN 601 CONJUNTO H SALA 34 EDIF ION / ASA NORTE / BRASILIA / DF /
Endereço:
70830-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.
Validade:14/07/2019 a 12/08/2019
Certificação Número: 2019071406051546295477
Informação obtida em 24/07/2019 16:23:06
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF (0571448)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2019.

À Diretoria-Geral.

Senhor Diretor,
Promovida
a
juntada
do
Certiﬁcado
de
Regularidade do FGTS - CRF, atualizado, em atenção à
recomendação da ACAGE, no Parecer nº 1451 (evento SEI
0570549), peço vênia para evoluir o feito a V. Sa. com vistas à
homologação do Pregão Eletrônico pela Presidência deste
Tribunal.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 25/07/2019, às 13:58, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571451 e o código CRC 06432D62.
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de julho de 2019.

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0563800),
o Resultado por Fornecedor (0563801), o Termo de
Adjudicação (0569234), e, ﬁnalmente, considerando o
pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão no
Parecer 1422 (0569307), torno os presentes autos conclusos
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste
Tribunal, para os ﬁns do disposto no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 27 do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
26/07/2019, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572568 e o código CRC B62388F1.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000726-06.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: Pregão Eletrônico. Autorização Contratação.

Decisão nº 2236 / 2019 - 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 1451 (0571451), atestando a
legalidade de todo o certame, Homologo, para que sejam seus efeitos
jurídicos e legais, o resultado do Pregão Eletrônico, em
conformidade, contratação de extensão de garantia e suporte para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWall, em uso
neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas,
conforme Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) N.º 4/2019
(0493286), da Coordenadoria de Infraestrutura e especiﬁcações
descritas no Anexo I e I-A do Edital Pregão nº 24/2019 (0547404), da
NOVA TI COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO,
CNPJ Nº 28.899.422/0001-60, com valor
total negociado de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).
(Resultado: 0563801).
Desse modo, com arrimo no art. 4º inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005 (Regulamentação do Pregão
na Forma Eletrônica, AUTORIZO a caontratação da empresa suso
referida.
À Secretaria de Administração para as providências que
se ﬁzerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

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

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 31/07/2019, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573013 e o código CRC DAD8C3D5.
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DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2019.

À COFIN, à SLC
Senhor Coordenador, Senhora Chefe,
Diante da Decisão 2236, 0573013, encaminho os
presentes autos para que sejam tomadas as providências necessárias
para seu cumprimento, dentro das atribuições de cada unidade.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/08/2019, às 14:28, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575117 e o código CRC E2D9528C.
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DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2019.
À SGO.
Prezados,
Encaminho o presente para emissão do correspondente
empenho nos termos da instrução processual retro.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 01/08/2019, às 14:42,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575157 e o código CRC ACEF6579.
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DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2019.

À Seção de Gestão Orçamentária.
Senhor Chefe,
Conforme já noticiado a Vossa Senhoria, atribuídos
os autos a este servidor para as providência cabíveis,
destacamos que, em face de sua instrução, bem como
considerando o que consigna o despacho GSAD 0575117,
ressaltamos que, em que pese a movimentação, s.m.j., merece
o feito o aperfeiçoamento para empenho de despesa, uma vez
que ausente elementos da publicidade da adjudicação
realizada.
Não obstante, considerando a característica da de
acesso concomitante ao processo eletrônico, gizamos que
estamos acompanhando o desenvolvimento do feito e, tão logo
complementada a instrução, promoverá este servidor o
lançamento do empenho.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 05/08/2019, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576362 e o código CRC 9C7FA021.
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 148, sexta-feira, 2 de agosto de 2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019 - UASG 70002

EXTRATO DE CONTRATO

Nº Processo: 0001248-94.2018. Objeto: A presente licitação tem por objeto a formação de
registro de preços com vistas à futura aquisição dos equipamentos de TI especificados no
Termo de Referência (Anexo I do edital).. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 02/08/2019 das
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Antônio da Rocha Viana, N.º 1389,
Bosque - Rio Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-000352019. Entrega das Propostas: a partir de 02/08/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/08/2019 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

CONTRATO 30/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Itaetê. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
8.666/93. PAD n.º 12.913/2016. VIGÊNCIA: Da assinatura até o dia 31.12.2019.
ASSINATURA: 01/08/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr.
Valdes Brito de Souza, pelo Comodante.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 - UASG 70013
Nº Processo: 3423/2019. Objeto: Contratação de serviço de seguro total para veículos que
compõem a frota do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
02/08/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1ª Avenida do Cab, Nº 150,, Paralela Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00026-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 02/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 15/08/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
O edital está disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço
www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone 713373.7081.

BRUNA SILVA BRASIL
Técnico Judiciário
(SIASGnet - 01/08/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 22/2019; Processo SEI nº 0011565-73.2018.6.02.8502; Fund. Legal: art. 24, II
da Lei nº 8.666/93 e cláusulas contratuais. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa
IT F. DE SENA PRODUÇÕES, CNPJ nº 21.964.258/0001-88; Objeto: apresentação de peças
teatrais, por grupo de teatro, para realizar ações em escolas da capital, públicas e/ou
privadas, em locais de grande volume de pessoas como shoppings, mercados, comércio,
entre outros localizados na Capital. Vigência: a partir da data da assinatura em 18/07/19
até 31/12/2019. Valor unitário/ apresentação R$ 2.333,33. Valor total: R$ 14.000,00.

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro
(SIASGnet - 01/08/2019) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 70007

A Secretária de Administração em exercício do TRE/AL, no uso de suas
atribuições regimentais, considerando o que consta nos autos do Processo SEI nº 000806805.2018.6.02.8000, vem proceder à NOTIFICAÇÃO da empresa DEBHORA MAYARA PADILHA
SIQUEIRA - ME, CNPJ nº 27.614.265/0001-36, por encontrar-se em local incerto e não
sabido, e em razão de descumprimento contratual, para que a referida empresa tome
ciência da penalidade aplicada através da Decisão nº 817/2019 - GPRES, de 18/03/2019,
que determina a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração, o
descredenciamento do SICAF pelo prazo de 3 anos e sanção pecuniária no valor de R$
2.472,00, tudo conforme os itens 19.1 e 19.4, alínea "d", do edital do Pregão Eletrônico nº
38/2018. Notifica ainda a empresa para efetuar o recolhimento do valor referente à
penalidade aplicada, constante na Guia de Recolhimento da União - GRU, que se encontra
anexa ao referido processo no TRE-AL.

Nº Processo: 86252019. Objeto: Aquisição de material de consumo utilizando o Sistema de
Registro de Preços, para abastecimento do estoque da Seção de Almoxarifado, conforme
especificações e cálculo de ressuprimento contidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 18. Edital: 02/08/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua
Jaime
Benevolo
21
Centro,
Fortaleza/CE
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00040-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 02/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/08/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira
(SIASGnet - 01/08/2019) 70007-00001-2019NE000025

ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019

Espécie: 43º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa a alterar o item 2.1 do 43º Termo Aditivo ao
Contrato, cuja redação passa a ser: Este termo visa ao acréscimo do item 4.4.12 Porcelanato Esmaltado previsto no 10º aditivo ao Contrato em virtude da extrapolação de
quantitativos inicialmente pactuados. O total de acréscimo importa na quantia de R$
20.461,20 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos), correspondente
ao percentual aproximado de 0,0382%, do valor inicial atualizado do contrato. O presente
termo aditivo alterará o valor do Contrato conforme planilhas orçamentárias em anexo,
que passarão a integrar o termo contratual. Fundamento: art. 65, inciso I, alínea "b" da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na
decisão contida no Processo PAD n.º 9.991/2019. Assina, pelo TRE, Desembargador
Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente do TRE-CE. DATA: 30/07/2019

Processo Administrativo SEI nº 0000726-06.2019.6.02.8000. O Desembargador OTÁVIO
LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente no Exercício da Presidência do TRE/AL, homologou, em
31/07/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 24/2019, cujo objeto é a contratação de
extensão de garantia e suporte para equipamentos e softwares da solução Firewall
SonicWall, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas, que foi
adjudicado à empresa NOVA TI COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
CNPJ Nº 28.899.422/0001-60, pelo valor total de R$ 115.000,00, com fundamento no art.
4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05.
Maceió-AL, 1º de agosto de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

Espécie: 55º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa à alteração da precificação original dos itens
19.44 e 22.119 integrantes da planilha do 15º Termo Aditivo ao Contrato. A alteração
importa em um acréscimo de R$ 153.224,00 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e vinte
e quatro reais) e em uma supressão de R$ 54.290,50 (cinquenta e quatro mil, duzentos e
noventa reais e cinquenta centavos), correspondente aos percentuais aproximados de
0,2860% e 0,1013%, respectivamente, do valor inicial atualizado do contrato. O presente
termo aditivo alterará o valor do Contrato conforme planilhas orçamentárias em anexo,
que passarão a integrar o termo contratual. Fundamento: art. 65, inciso I, §1º da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na
decisão contida no Processo PAD n.º 11.409/2018. Assina, pelo TRE, Desembargador
Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente do TRE-CE. DATA: 29/07/2019

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 14/2019, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES: União,
através do TRE-AP e FENIX Serviços Especializados EIRELI EPP. CNPJ nº 23.066.228/0001-80.
Objeto: Prestação de serviços de condução de veículos no TREAP. Valor do contrato: R$
1.108.914,88 (um milhão e cento e oito mil e novecentos e quatorze reais e oitenta e oito
centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 16/09/2019. Data de assinatura:
01/08/2019. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e
Alessandro Gomes Monteiro, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 222/2013 - (SAPD) 27828/2013 TRE-AM Espécie: Sexto Termo Aditivo ao
Contrato n. 12/2014, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com
fornecimento de materiais peças em quatro elevadores eletromecânicos instalados no
TRE/AM. CONTRATADA: MDA MANUTEÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP. CONTRATANTE:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666, de 21
de junho de 1993, e alterações posteriores, em especial seu art. 57, 4°. Do Objeto:
alteração a redação do caput da Cláusula Sexta (Da Vigência) e da Cláusula Décima (Do
Preço e da Forma de Pagamento), em caráter excepcional. Vigência: 04 (quatro) meses, ou
seja, de 13/08/2019 a 12/12/2019. Preço: mensal de R$ 4.679,03 (quatro mil, seiscentos e
setenta e nove reais e três centavos). Data da Assinatura: 30/07/2019. Assinam: Desdor
JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Contratante, e o Sr. MANOEL RICARDO MARTINS DA
SILVA, pela Contratada.

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: Contratação do Facebook Serviços OnLine do Brasil Ltda
(www.facebook.com) para veicular anúncios das campanhas da Biometria do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), no Facebook e no Instagram, através de Imagens
(1080 x 1080 PX) e vídeos de até 1 minuto de duração, tempo máximo de vídeo no feed
do Instagram. Contratada: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. CNPJ:
13347016/0001-17. Valor: R$ 10.000,00. Fundamento: art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93 e
Processo PAD n.º 8923/2019. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRECE.
AVISO DE RETIFICAÇÃO
Espécie: Revogação de publicação. Objeto: tornar sem efeito a publicação do 43º termo
aditivo ao Contrato N.º 36/2017, celebrado com a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA,
publicada no DOU N.º 123, FLS.184, do dia 28/06/19. PAD: 9.991/2019. Assina: Hugo
Pereira Filho, Diretor - Geral do TRE-CE. Data: 31/7/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 - UASG 70003

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

Nº Processo: 4730. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
material de consumo - material elétrico e eletrônico, conforme descrição e quantidades
constantes do Anexo I do Termo de Referência n. 019/2019-SEALM/TRE-AM.. Total de
Itens Licitados: 76. Edital: 02/08/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo
N.200, Aleixo - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-500026-2019. Entrega das Propostas: a partir de 02/08/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/08/2019 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2019
Termo de Credenciamento nº. 02/2019. Processo SEI nº. 0004253-16.2019.6.07.8100.
Credenciada: Maria Fisioterapia Ltda (CNPJ: 27.486.138/0002-80). Objeto: Prestação de
serviços aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais TRE-SAÚDE. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal: art. 25, da Lei nº
8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº 7.694, de 30 de junho de 2016. Data e
assinaturas: Brasília, 30/07/2019. Sr. Eduardo de Castro Rodrigues, Diretor-Geral do
TRE-DF, e Sra. Mayara Oliveira Vasconcelos.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro
(SIASGnet - 31/07/2019) 70003-00001-2019NE000118
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019080200138
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