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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 13 / 2019

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Registro de Preço para aquisição de computadores  para

substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

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.

Computadores atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou
obsoletos;
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com
desempenho adequado ao desenvolvimento de suas atividades;
Vários dos computadores em uso têm apresentado problemas de ordem técnica
tais como falha em disco rígidos e monitores, tornando a situação mais crítica
com o final de garantia.

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC.

Os  itens  são objeto de suplementação orçamentária para o exercício 2017 e estão
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previstos na Proposta Orçamentária 2018, Equipamentos de Informática -
Equipamentos de Processamento de Dados e, neste sentido, por se tratar de Registro
de Preços, trata-se de antecipação de ações internas para agilizar a aquisição no
exercício 2018, vez que tal será ano eleitoral, onde, por certo, haverá acumulou
doutras atividades.

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

3. Lista de requisitos:

Serão detalhados  no Termo de Referência.

Registro de Preço de 84 (oitenta e quatro) computadores, acompanhados de 02 (dois)
monitores cada, na forma do Despacho COINF 0504739 do Proc SEI 0001591-
29.2019.6.02.8000

Todavia, os equipamentos devem ter no mínimo: 01 HD de 500GB, Suporte para 03
monitores, 8Gb de memória, conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) anos de
garantia on-site; serem acompanhados de 02 (dois) monitores de 21 polegadas.

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

Dotar o TRE/AL de computadores com desempenho adequado e
com confiabilidade.
5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante demandante: Coordenador de Infraestrutura

Integrante técnico: Chefe da Seção de Suporte Operacional

6. Fonte do recurso orçamentário:
Crédito adicional Orçamento de Material Permanente de TI,

exercício 2019, objeto do Proc SEI nº 0001591-29.2019.6.02.8000
7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável, assim como destacado no Item 2.
8. Expectativa de entrega:

30 (trinta) dias a partir de eventual ordem de fornecimento.
Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
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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 qualidade dos serviços informatizados depende, em boa parte,
da qualidade dos equipamentos utilizados neste serviço.
II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Não há necessidade de treinamento, já que os equipamentos
serão utilizados para atividades já executadas pelas equipes.
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 se aplica.
V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

O registro de preço deverá ser entregue preferencialmente até
junho/2019.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Serão definidos 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 deste documento.
§ 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:
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I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;

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

O registro de preços pretende a aquisição dos equipamentos
para renovação do parque e é essencial para garantir a continuidade da
qualidade dos serviços prestados por este Regional.
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

A medição do desempenho dos equipamentos adquiridos poderá
ser aferida através da continuidade da prestação dos serviços atuais.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

No entender desta unidade técnica a exigência será
suficientemente atendida no Termo de Referência.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI,
devendo ser supridas pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação,
conforme o caso e não se aplicando no caso de software e licenciamentos,
dada sua natureza intelectual.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI.
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica,
pois os serviços em questão não buscam diretamente o incremento de
produtividade, apenas a manutenção de condição para desempenho das
atividades.
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Maceió, 15 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/03/2019, às 11:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514977 e o código CRC 611D3446.

0002349-08.2019.6.02.8000 0514977v3
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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.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0514977)  e, se
possível, autorize o desenvolvimento das providências
administrativas subsequentes, a fim de assegurar o registro
de preços em tela e a execução do crédito suplementar
demandado por meio do Proc SEI nº 0001591-
29.2019.6.02.8000.

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 15/03/2019, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514989 e o código CRC E24B5130.

0002349-08.2019.6.02.8000 0514989v1
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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.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0514977) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
assegurar o registro de preços para a aquisição de
microcomputadores para os cartórios eleitorais.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o titular da Seção de Gestão de Infraestrutura,
como integrante técnico.

 
Ressalto que a emissão de ordens de fornecimento

apenas ocorrerá na hipótese de ser aprovado o crédito
suplementar solicitado pela Secretaria de Administração ao
Tribunal Superior Eleitoral.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/03/2019, às 13:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516166 e o código CRC C4EA27D8.

0002349-08.2019.6.02.8000 0516166v1
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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.
Considerando a proposta de Registro de Preço para

aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora
de garantia e/ou obsoletos, consoante Documento de
Oficialização de Demanda - DOD n.º
13/2019 (0514977), 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 FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/03/2019, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516356 e o código CRC 94113C11.

0002349-08.2019.6.02.8000 0516356v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.
 
À Diretoria-Geral.
Assunto: Indicação. Servidor. Integrante Administrativo. Registro de
Preço para aquisição de computadores.

 

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 Neilton
Souza Silva Júnior, lotado na Seção de Patrimônio.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 27/03/2019, às 17:35, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520088 e o código CRC C8FB6F6F.

0002349-08.2019.6.02.8000 0520088v1
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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 março de 2019.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de

Tecnologia da Informação (0516166) e de Administração (0520088),
e considerando o Documento de Oficialização de Demanda
(0514977), 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 realizar
procedimento com vistas à realização de Registro de Preços voltado
à aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora de
garantia e/ou obsoletos, como membros representantes das unidades
demandante e técnica, respectivamente, os servidores que ocupam o
cargo de Coordenador de Infraestrutura, e a Função de Chefe da
Seção de Gestão de Infraestrutura, lotados na Coordenadoria de
Infraestrutura, e bem assim, para atuar como representante
administrativo, o servidor Neilton Souza Silva Júnior, lotado na Seção
de Patrimônio, que integra a Coordenadoria de Material e Patrimônio
deste Tribunal deste Tribunal.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/03/2019, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521039 e o código CRC 497AA982.

0002349-08.2019.6.02.8000 0521039v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2019.
 
 
Em análise Documento de Oficialização de Demanda nº 13/2019

que, formulado pela Secretaria de Tecnologia da Informação com base na
Resolução/CNJ nº 182/2013, objetiva a aquisição de 84 (oitenta e quatro)
computadores, acompanhados de 2 (dois) monitores cada, com a
finalidade de substituição de equipamento equivalente já fora da garantia ou
obsoleto (0514977).

 
Ainda com base na peça inicial, a fonte de recursos pressupõe o

deferimento de crédito adicional constante do orçamento de material
permanente de tecnologia da informação para o presente exercício a teor do
Processo SEI 0001591-29.2019.6.02.8000.

 
O feito registra regular tramitação com a indicação dos

integrantes técnico e administrativos pelas Secretarias de Tecnologia e de
Administração para que integrem a Comissão de Planejamento, consoante os
eventos 0516166 e 0520088.

 
Isso posto, AUTORIZO a evolução do feito. Remeta-se à

Secretaria de Administração para a edição da portaria e demais providências
cabíveis.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 01/04/2019, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0521128 e o código CRC 7C3EA54A.

0002349-08.2019.6.02.8000 0521128v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
À Diretoria-Geral,
Senhor Diretor-Geral,
Com a devida vênia, encaminho os presentes autos para

superior avaliação de V. Sa., tendo em vista que, em que pese a
conclusão constante no Despacho 0521128, o feito em questão não
teve origem no âmbito desta SAD, mas na STI. No mais, observa-se
que o processo envolve a atuação de servidores de secretarias
diversas. 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/04/2019, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525127 e o código CRC A7C7872C.

0002349-08.2019.6.02.8000 0525127v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 167/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº

0002349-08.2019.6.02.8000;
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de

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

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento da

Contratação, objetivando à à realização de Registro de Preços voltado à
aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora de garantia
e/ou obsoletos, consoante descrição no Documento de Oficialização de
Demanda, composta pelo Coordenador de Infraestrutura, pelo Chefe da Seção
de Gestão de Infraestrutura e pelo servidor Neilton Souza Silva Júnior, como
integrantes, respectivamente, das unidades Demandante, Técnica e
Administrativa, devendo funcionar em seus impedimentos legais e
regulamentares aqueles indicados por força de regulamento.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 08 de abril de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 08/04/2019, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526161 e o código CRC E30AFAC8.

0002349-08.2019.6.02.8000 0526161v3

Publicador_DJE nº 20190067
Disponibilização: 09/04/2019
Publicação: 10/04/2019

  

Portaria Presidência 167 (0526161)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / 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 167/2019
(0526161), foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em
Alagoas (DEJEAL) de nº 067, em 10/04/2019, às páginas 02/03.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 10/04/2019, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527353 e o código CRC A4D6B4FF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.
Tendo em vista a publicação da Portaria Presidência nº

167/2019 (0526161), conforme Certidão 0527353, determino o
encaminhamento do presente procedimento às Secretarias de
Administração e de Tecnologia da Informação para ciência dos
servidores designados e demais providências necessárias à
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/04/2019, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527360 e o código CRC 04E8EE3A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.
Aos Senhores Coordenador de Infraestrutura

e Chefe da Seção de Gestão de Infraestrutura para ciência da
Portaria nº 167/2019.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 10/04/2019, às 15:41, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527532 e o código CRC B27FE104.

0002349-08.2019.6.02.8000 0527532v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.
À COMAP, para que cientifique o servidor

designado pela Portaria Presidência 167 (0526161), para
compor a equipe de planejamento da aquisição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/04/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527628 e o código CRC 933D9183.

0002349-08.2019.6.02.8000 0527628v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.
 
 
À SEPAT
 
Senhor Chefe Substituto,
 
Encaminho os presentes autos para ciência de

Vossa Senhoria, da publicação da Portaria Presidência 167,
0526161.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/04/2019, às 20:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527811 e o código CRC 89FF51CA.
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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
 

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por
atualização tecnológica, de equipamentos, ora em uso, com aproximadamente
04 (quatro) anos e já não mais cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só
tempo, a se falar em TI, evidenciam a necessidade de atualização e de
demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da efetividade e
continuidade do mister da Secretaria.

Embora o DOD, doc. 0514977, tenha precipuado o registro de
preços de  84 (oitenta e quatro) computadores, acompanhados de 02 (dois)
monitores cada, na razão de proporção de 02 (dois) por zona eleitoral, entende
esta equipe de trabalho que o presente registro de preços deva ser ampliado
para 100 (cem) computadores, acompanhados de 02 (dois) monitores cada,
como forma de abrigar eventual demanda oriunda dos posto de atendimento
das zonas do inteior e posto de atendimento das zonas da capital, este último
ora localizado em Shopping.
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

Estas serão fixadas em Termo de Referência a serem
incorporados ao presente procedimento.

Todavia, os equipamentos devem ter no mínimo: 01 HD de 500GB,
Suporte para 03 monitores, 8Gb de memória, conectividade, SO Windows 10
Pro e 03 (três) anos de garantia on-site; serem acompanhados de 02 (dois)
monitores de 21 polegadas.
3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):

O mercado apresenta vasta gama de equipamentos que podem
atender ao conjunto de necessidades e especificações apresentadas, muitas
vezes apresentados com a identificação para uso corporativo.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Pregão Eletrônico 02/2017 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE
DO PARÁ - R$ 6.100,00/Unid.

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 02-A/2018: doc.: 0378312 -
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R$ 4.167,00/Unid.
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

O mercado apresenta vasta gama de equipamentos que podem
atender ao conjunto de necessidades e especificações apresentadas.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

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

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

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de
levantamento por parte da Seção de Compras, em momento oportuno.

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 4
do presente Estudo Preliminar apuramos um valor médio de R$ 5.133,50/Unid,
projetando-se, assim:

Total do Registro = 100 micros * R$ 5.133,50 = R$ 513.350,00
Para o exercício 2019 = 84 * R$ 5.133,50 = R$ 431.214,00

12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamento

específico e destinado à reposição gradual do parque.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Registro de Preço para aquisição de computadores  para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados pelo
TRE/AL
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.

A aquisição fazia parte do Pedido de Crédito Adicional para o
Exercício 2019, na forma do Despacho COINF 0504739 do Proc SEI 0001591-
29.2019.6.02.8000.

 
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da
capacidade produtiva atualizada.
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16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
Renovação do parque de computadores/estações.

17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):
Por se tratar de renovação de parque não há necessidades desta

natureza.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Este item será objeto de estudo percuciente por parte da
SEIC/COMAP/SAD.

Neste momento, os dados disponíveis podem ser vistos no
Item 11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III).
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.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

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

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de contrato de fornecimento de equipamentos, não
consistindo de serviço continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Como se trata de RP é natural se pensar em parcelamento.
Todavia, cada demanda, ou seja, cada ordem de fornecimento derivada do RP
deverá ser realizada de maneira integral.

O parcelamento do fornecimento, a obedecer eventuais
limitações orçamentárias, poderá ser exercido da seguinte forma:

Fornecimento 01: 10 (dez) micros no exercício 2019 - Piloto;
Fornecimento 02: 32 (trinta e dois) micros no exercício 2019 - Após o piloto para
pulverização de 01 (um) por zona
Fornecimento 03: 42 (quarenta e dois) equipamentos restantes no exercício 2019.

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

Como se trata de aquisição de item único a adjudicação deverá
ser por item.
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20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

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

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

Vislumbra-se como indicação 4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS.

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

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

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

Na forma da Portaria TRE/AL 474/2017, doc. 0282803:

Integrante Demandante: Coordenador de Infraestruruta/STI

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

 

Integrante Técnico: Chefe da Seção de Suporte Operacional/CIE

E-mail: segi@tre-al.jus.br
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Integrante Administrativo: Neilton Souza Silva Júnior

neiltonsilva@tre-al.jus.br

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

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de
Administração;

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

21. Análise de Riscos:

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

Risco
1

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

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução de continuidade
de substituição de
microcomputadores com defeito ou
fora de garantia.

Paralisação
dos serviços

atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1
Utilização de recursos
destinados a outras aquisições
para contemplar esta
necessidade;

STI

2

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

STI/COINF

 

Risco: Atraso na aquisição
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Risco
2

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução de continuidade
de substituição de
microcomputadores com defeito ou
fora de garantia.

Paralisação
dos serviços

atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1 Solicitação de aceleração de
trâmites internos. STI

2
Substituição dos equipamentos
por outros equipamentos
existentes

STI/COINF

 

 

 

Risco
3

Risco: Atraso na entrega da solução

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução de continuidade
de substituição de
microcomputadores com defeito ou
fora de garantia.

Paralisação
dos serviços

atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1 Notificar a contratada. Gestor do
contrato

Substituição dos equipamentos

Estudos Preliminares COINF 0528027         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 25



2 por outros equipamentos
existentes.

STI/COINF

 

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Fornecedor 01:
Nome: G3 Solutions
Sítio: http://www.g3solutions.com.br/
Telefone: 81 3471-8600 / 81 8173-7134
E-mail: alexandre.barros@g3solutions.com.br
Contato: Alexandre Barros

Fornecedor 02:
Nome: SUPORTE INFORMÁTICA
Sítio: http://www.suporteinformatica.com
Telefone: 81 3202-9100 / 81 3244-9697 / 81 8178-6653
E-mail: andre.brasileiro@suporteinformatica.com
Contato: André Brasileiro

Fornecedor 03:
Nome: TELTEC NETWORKS
Sítio: http://atasteltec.com.br
Telefone: 81 2122-3023
E-mail: teltec@teltecnetworks.com.br

Fornecedor 04:
Nome: PISONTEC
Sítio: http://www.pisontec.com
E-mail: michel@pisontec.com
Contato: Michel Harbeli

Fornecedor 05:
Nome: INFINIIT
Sítio: http://www.infiniit.com.br
E-mail: guilherme@infiniit.com.br
Contato: Guilherme

Fornecedor 06:
Nome: SWT
Sítio: http://www.swt.com.br/
Contato: Bernadete Sabino
Email: bsabino@swt.com.br
Telefone: 32213731

Fornecedor 07:
Nome: Plugnet
Sítio: http://www.plugnetshop.com.br/
Telefone: (81) 34267006
Contato: Horidan Dantas
Email: horidan@plugnetshop.com.br
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Fornecedor 08:
Nome: PCT Informática
Sítio: http://www.pctinformatica.com.br/
Telefone: (82) 3241-5300
Contato: Zacarias
Email: pct@pctinformatica.com.br

Fornecedor 09:
Nome: Usetech
Sítio: http://www.usetech.net
Telefone: (82) 3327-9436
Contato: Maxwell
Email: maxwell@usetech.net

 

Fornecedor 10:

Nome: DATEN Tecnologia Ltda

Sítio: www.daten.com.br

Representante:

OPENOFFICE LTDAR.

Maria da Conceição Viana, 879, Jardim Atlântico, Olinda - PE. CEP: 53130-540
openofficeltda@terra.com.br
Fone: (81) 3432-1657 / (81) 99964-6667

 

Obs.: a aguardar retorno oportuno, por parte da SEIC, para registro de novos
potenciais fornecedores para uso em referência futura noutros procedimentos.

Maceió, 11 de abril de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 11/04/2019, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 11/04/2019, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 08/05/2019, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528027 e o código CRC 49B4A558.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2019.
À SEPAT
Ao servidor Neilton Souza Silva Júnior - Membro da

Equipe de Planejamento - Portaria 167/2019 - 0526161
 
À SEGI
Ao Chefe da Seção  - Membro da Equipe de Planejamento

- Portaria 167/2019 - 
 
Srs. Membros,
 
Informo que os Estudos Preliminares da contratação em

tela, doc. 0528027, estão no aguardo de sua avaliação e eventual
concordância, tendo os mesmos sido disponibilizados via bloco de
assinaturas.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 11/04/2019, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528044 e o código CRC 68AF4E36.

0002349-08.2019.6.02.8000 0528044v1
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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 21 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preço para aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

02. Quantidade
Registro de Preço de 100 (cem) computadores, acompanhados de 02 (dois) monitores cada.

Previsão de até 84 (oitenta e quatro) computadores, acompanhados de 02 (dois) monitores cada para o exercício
2019.

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:
os equipamentos devem ter no mínimo: 01 HD de 500GB, Suporte para 03 monitores, 8Gb

de memória, conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) anos de garantia on-site; serem
acompanhados de 02 (dois) monitores de 21 polegadas.

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da Seção
de Compras, em momento oportuno.

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 4 dos Estudo Preliminares
apuramos um valor médio de R$ 4.167,00/Unid.

05. Justificativa

Computadores atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos;
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com desempenho adequado ao
desenvolvimento de suas atividades;
Vários dos computadores em uso têm apresentado problemas de ordem técnica tais como falha em disco
rígidos e monitores, tornando a situação mais crítica com o final de garantia.
Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de Oficialização da Demanda.

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

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SSO/CIE/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Registro de Preço para aquisição de computadores  para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para aquisição de computadores  para

  

Termo de Referência - TIC 21 (0538320)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 30



substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da
efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

 

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
computadores demandados e:

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade produtiva
atualizada.

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

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC.

Os  itens  são objeto de suplementação orçamentária para o exercício 2019 e estão
previstos na Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de Informática -
Equipamentos de Processamento de Dados e, neste sentido, por se tratar de Registro
de Preços, trata-se de antecipação de ações internas para agilizar a aquisição no
exercício 2020, vez que tal será ano eleitoral, onde, por certo, haverá acumulou
doutras atividades.

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 0002349-08.2019.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a renovação do parque de computadores/estações.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

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

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

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, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
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Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O equipamento deverá constar na Lista de BIOS & Firmware Compatibility

para a solução de rastreamento e segurança da Absolute Software
(http://www.absolute.com/en/partners/bios-compatibility) prevista nas
especificações tecnicas, comprovando assim sua compatibilidade e
homologação com a mesma.

2. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma
ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
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recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold;

2. COMPATIBILIDADE
1. HCL Microsoft Windows 7 X64 (https://sysdev.microsoft.com/en-

us/hardware/lpl/);

2. HCL Linux para uma dessas distribuições: Ubuntu, RedHat ou Suse.

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 da Ata de Registro de Preços 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) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Item 01

Computador de mesa desktop

 

Computador de mesa desktop tipo torre de formato pequeno (Ultra small form factor),
com 8 GB de memória principal, disco rígido de, no mínimo, 500 GB, sistema
operacional Windows Pro 10 ou superior em português com as seguintes
especificações técnicas mínimas:
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1. Placa Mãe

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum;

2. Deverá estar identificada por serigrafado ou equivalente na PCB (Printed
Circuit Board) em processo industrial, não sendo permitidas etiquetas ou
adesivos ou quaisquer alterações na mesma;

3. Chipset mínimo Intel Q87 Express ou AMD A88X, modelos superiores serão
aceitos;

4. Deverá possuir suporte para processadores de núcleo duplo e quádruplo
(Dual Core, Quad Core ou tecnologia semelhante);

5. Deverá possuir Chip de Segurança TPM Versões 1.2 e 2.0 (Trusted Platform
Module) integrado à placa principal;

6.  Deverá através do software de segurança gerenciar as permissões dos
usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações
individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo:
Permitir ou Bloquear acesso às portas USB; Permitir ou Bloquear acesso aos
periféricos de conexão com o ambiente externo “Placa de Rede, Modem,
Bluetooth, DVD+/-RW, etc...”;

7. O licenciamento do software deve contemplar suporte, atualização e garantia
de evolução pelo período igual à garantia do equipamento ofertado sem
qualquer custo adicional;

8. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente;

.

 

2. BIOS

1. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e
controle remotos;

2. A interface de configuração deverá ser em, pelo menos, um dos idiomas:
Português do Brasil ou Inglês;

3. A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente
pelo microcomputador;

4. Apresentar controle de permissões de acesso através de senha, com dois
perfis mínimos, um para inicializar o equipamento e outro para recursos de
gerência;

5. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS, devendo a aplicação permitir atualização online por
meio do sistema operacional Microsoft Windows Pro 10;

 

3. Processador

1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos de processamento;

2. Arquitetura x86;

3. Deverá ter frequência de operação por núcleo de, no mínimo, 3,0 Ghz, sendo
considerando para efeito de comprovação desta os valores alcançados no
modo nativo da CPU ou nas tecnologias Turbo Boost (Intel) ou Boost
Frequency (AMD);

4. Somente serão aceitos processadores Intel de Quarta Geração ou superior e
AMD baseados na nova tecnologia APU;

5. Possuir memória cache total de, no mínimo, 6 MB (três Megabytes);

6. Deverá possuir uma conexão com memória capaz de suportar, no mínimo,
25 GB/s (vinte e cinco gigabytes por segundo) por canal;

7. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64
bits;

8. O cooler do processador deverá ser fabricado pelo fornecedor do
processador, ou do equipamento ou fornecido em regime de OEM;

 

4. Chipset

1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 8 GB (oito
gigabytes), padrão DDR3 de 1600 MHz, ou superior;

2. Deverá suportar o barramento PCI Express x16;

3. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou superior;

4. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia;
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5. Memória RAM (Random Access Memory)

1. Deverá possuir memória mínima de 8 GB (oito Gigabytes);

2. Deverá ser no padrão PC3-12800, DDR3 1600 MHz ou superior;

3. Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual Channel
Memory) para um melhor desempenho;

4. Deverá possuir no mínimo 01 (um) slot livre para expansão;

 

6. Unidades de armazenamento

1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de
500 GB (quinhentos Gigabytes), padrão SATA-III com velocidade mínima de
6.0 Gbit/s, velocidade de rotação de, no mínimo, 5400 rpm, cache de, no
mínimo, 8 MB (oito megabytes), com tecnologia SMART III e NCQ (Native
Command Queuing) ou superior para detecção de pré-falhas do disco
rígido, devendo possuir ainda Buffer mínimo de 64MB e Tempo Médio de
Acesso não superior a 13ms ou em substituição ao NCQ, disco rígido com
capacidade mínima de 256GB no padrão SSD, de 6.0Gb/s;

 

7. Interface de Vídeo

1. Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica com Tecnologia 3D padrão PCI
Express x16 ou integrada, com no mínimo 1 GB de memória com suporte a
utilização de 2 (dois) monitores, devendo possuir no mínimo 01(uma)
Interface VGA (DB-15);

2. Deverá possuir profundidade de cores de, no mínimo, 32 bpp (trinta e dois
bits por pixel) com resolução de 2048x1536 pixels;

3. Compatibilidade com DirectX 11, OpenGL 4 ou superior e OpenCL 1.2 ou
superior;

4. Deverá ter recursos para utilização de 02 (dois) monitores com opção de
imagem ou extensão da área de trabalho;

5. Deverá ter no mínimo 02 conectores externos HDMI ou DVI ou Display Port;

6. Deverão ser fornecidos adaptadores de modo que o monitor fornecido
possa ser ligado a qualquer uma das portas da controladora e assegurar,
assim, o funcionamento dos 02 (dois) monitores simultaneamente.

 

8. Interface de rede cabeada

1. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe;

2. Total compatibilidade aos padrões IEEE 802.1P, 802.3, 802.3AB, 802.3u e
802.3x;

3. Deverá suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em modo full-
duplex;

4. Deverá possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalação remota através da
rede;

5. Deverá suportar os padrões: WOL e PXE 2.0;

6. Deverá suportar o padrão ASF 2.0 ou SNMP v3;

 

9. Interface de som

1. Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play;

2. Possuir, no mínimo, 01 (um) alto-falante interno com potência mínima de 1
Watt que seja desativado automaticamente quando um dispositivo de áudio
externo for conectado à interface frontal de som “line-out”;

 

10. Teclado

1. Devera ser fornecido 01 (um) teclado com, no mínimo, 107 teclas, padrão
ABNT II;

2. Conector tipo PS/2 ou USB;

3. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;

4. Cor Preta e/ou Cinza;

 

11. Mouse

1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento;
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2. Tipo óptico;

3. Resolução de, no mínimo, 1000 dpi;

4. O tipo de conexão deverá ser PS/2 ou USB;

5. Possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de rolagem “scroll”;

6. Deverá ser ergonômico e ambidestro (simétrico);

7. Cor Preta e/ou Cinza;

 

12. Gabinete

1. Gabinete deverá ser do padrão Ultra Small Form Factor com índice de ruído
de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152;

2. Volume de no máximo 2,5 litros;

3. Deverá possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura para controle
de acesso ao interior do gabinete, não sendo aceitas adaptações no mesmo;

4. Em caso de sistema de controle de acesso baseado em chaves, dever
possuir o mesmo segredo e serem entregues na mesma quantidade dos
gabinetes, devendo fazer parte do projeto original do equipamento.

5. Deverá possuir botão liga/desliga;

6. Deverá possuir auto-falante interno ao gabinete, de alta precisão, com saída
para fones de ouvido e entrada para microfone no painel frontal, não sendo
aceitas caixas de som externas;

7. Deve possuir tratamento anticorrosivo;

8. Possuir 2 (duas) portas USB na parte frontal do gabinete para facilitar o uso
de dispositivos como câmeras e pen-drive;

9. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um)
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de
microfones e fones de ouvido.

10. Cor Preta e/ou Cinza;

 

13. Alimentação

1. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático de
110/220;

2. Deverá possuir tecnologia de correção do fator de potência (PFC) com fator
de potência igual ou maior do que 0,9 (zero vírgula nove);

3. Deverá ter eficiência de, no mínimo, 85%;

4. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do
INMETRO NBR 14136;

 

14. Monitor

1. Deverão ser fornecidos 02 monitores por equipamento;

2. Deverá ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED;

3. Deverá ser do formato 16:10 ou 16:9;

4. Deverá possuir, no mínimo, 21 (vinte e uma) polegadas na diagonal;

5. Ajuste de altura de no mínimo 100 mm e de rotação de no mínimo 90°;

6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms;

7. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores;

8. Possuir característica anti-reflexiva;

9. Contraste estático de no mínimo 1000:1

10. No mínimo os seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, Posição
(Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de
imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor,
(RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal),
Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma e Posição (H/V);

11. Alimentação de 100 a 240 Volts com comutação automática de voltagem;

12. Peso do equipamento de no máximo 4 Kg (quatro quilogramas);

13. Conector DVI-D (digital) ou superior ou HDMI;

14. Deverá vir acompanhado de cabo de alimentação;

15. Deverá vir acompanhado de pelo menos um cabo de interface de vídeo
compatível com o produto nos padrões do seu conector DVI ou HDMI;
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16. Cor Preta e/ou Cinza;

 

15. Softwares

1. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft
Windows Pro 10 64 bits, ou superior, pré-instalado, em português do Brasil,
com licença de uso;

2. O equipamento deverá acompanhar mídia de instalação do sistema
operacional e mídia com todos os drivers necessários para sua perfeita
utilização, possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do
equipamento;

 

16. Documentação

1. Acompanhar documentação em português ou inglês, em papel ou CD-ROM;

2. Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de
catálogos, folders, manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo
próprio fabricante ou fornecedor;

 

17. Condições gerais

;

1. O microcomputador, monitor, teclado e mouse devem permanecer com sua total
integridade mecânica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido às
vibrações especificadas que podem ocorrer durante o transporte do
equipamento, sendo expressamente proibida a utilização de qualquer espécie de
cola ou adesivo para fixação das placas e conectores;

2. Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua
instalação bem como a de seus componentes

 

18. Garantia, suporte técnico e declarações

 

1. O equipamento e seus acessórios ofertados (marca e modelo), não poderão estar
em processo de descontinuidade e não poderão ser descontinuados até 60
(sessenta) dias após a data da abertura do certame

2. O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis)
meses “on-site” do fabricante, para reposição de peças, podendo ser de
responsabilidade a mão de obra e atendimento no local por parte do fabricante ou
através de suas assistências técnicas conveniadas ao fabricante;

3. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que faça a validação e verificação da garantia do
equipamento através da inserção do número de série do equipamento;

4. A empresa licitante deverá apresentar declaração, onde conste:

a. Que possui central telefônica “própria” para abertura de chamados técnicos
através de ligação gratuita (0800);

b. Que o fabricante possui site na internet disponibilizando atualizações de
drivers para o equipamento proposto;

c. Que os equipamentos propostos possuem assistência técnica credenciada
ou conveniada na região do órgão a prestar assistência técnica, informando
o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) ou conveniada
que prestará(ão) serviços gratuitos de manutenção, durante o período de
garantia;

d. Que o equipamento foi projetado para o uso corporativo;

e. Todas as declarações exigidas acima deverão ser apresentadas em original
ou cópia autenticada por cartório competente, emitidas em papel timbrado,
assinadas por pessoa responsável com indicação de cargo exercido na
empresa, com firma reconhecida em cartório competente e ainda documento
que comprove que a pessoa que está assinando tenha poderes para isso;

f. Todos os certificados deverão obrigatoriamente ser apresentados em original
ou através de cópia autenticada por cartório competente, com exceção de
certificados emitidos através da internet, nos quais deverá constar
obrigatoriamente a URL do site de origem.

 

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
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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 equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos 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) equipamento(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 equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  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 equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

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

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e 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. A Ordem de Fornecimento 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
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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 Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 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

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 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.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 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;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem 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 do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços 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)
 
Garantia mínima de 03 (três) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

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

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:
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Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

     
     

TOTAL:  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 08 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 08/05/2019, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538320 e o código CRC C823A559.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0538320, 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 08/05/2019, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538360 e o código CRC 817621A5.

0002349-08.2019.6.02.8000 0538360v1
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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.
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 16/05/2019, às 15:41, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542819 e o código CRC 56D6A4AE.
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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.
À Direção-Geral.
Assunto: Aprovação. Termo de Referência.
 
Senhor Diretor,
 
Aprovando Termo de Referência de evento SEI 0542819,

evoluo o feito à consideração superior de Vossa Senhoria, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787,
de 15/2/2017.  

Por oportuno, ressaltando o entendimento de que, em
razão da natureza da aquisição, bem como de seu método de
planejamento, reputa-se a unidade demandante autônoma quanto ao
dimensionamento da aquisição, peço vênia para sugerir, sendo da
aquiescência de Vossa Senhoria, a remessa do feito à COMAP, para a
instrução de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542999 e o código CRC A4B412C6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.
Considerando a informação contida no

despacho 0542999, firmado pelo Senhor 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
aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora de
garantia e/ou obsoletos.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 17/05/2019, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543488 e o código CRC 5173671F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0543488, 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 17/05/2019, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543886 e o código CRC DFF93E3B.
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E-mail - 0544257

Data de Envio: 
  20/05/2019 13:36:23

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

Para (com cópia oculta):
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    michel@pisontec.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    olivan@grupoinovva.com.br
    arnaldo.paula@altasnet.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    comercial@telc.com.br
    anderson.marques@hpe.com
    teltec@teltecnetworks.com.br
    horidan@plugnetshop.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    lofredo@hpe.com
    ronaldo_araujo@hp.com
    max@usetech.net
    plugnet@plugnetshop.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    tatiane.santos2@hpe.com
    junior@newsupri.com.br
    gustavo.pavanelli@gpsit.com.br
    roselene.franca@hp.com
    felipe.vieira@ish.com.br
    newtechdistribuidora@gmail.com
    contato@7secure.com.br
    mary@7secure.com.br
    info@smartwavenetworks.com.br
    flavio@smartwavenetworks.com.br
    manzi@wintronic.com.br

Assunto: 
  Solicitação- Cotação- Aquisição de 100 Computadores com 02 Monitores cada- TRE-AL

Mensagem: 
   Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 100 (cem) computadores, acompanhados de 02
(dois) monitores cada, mediante sistema de registro de preços, previsão de até 84 (oitenta e quatro)
computadores, acompanhados de 02 (dois) monitores cada para o exercício 2019, 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.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
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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

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0538320.html
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De: "MANZI - WINTRONIC" <manzi@wintronic.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/05/2019 02:13 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação- Cotação- Aquisição de 100 Computadores com 02 Monitores cada- TRE-AL
 
Boa tarde.

  
Agradecemos a oportunidade mas não comercializamos computadores mas somente

 partes e peças para os mesmos e alguns equipamentos agregados.
  

 
 
 
Atenciosamente, 

  
 
Alberto Manzi Jr.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rua Turiassu, 390 • 16º andar

 Conj. 162 • Perdizes • CEP 05005-000
 São Paulo/SP • Brasil

 Tel: 11 3873-3530 
 Cel/Whats: 11 99979-0912

 Skype: alberto.manzi.jr
  

www.wintronic.com.br
  

 
 
 
-----Mensagem original-----

 De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 
 Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2019 13:36

 Para: undisclosed-recipients:
 Assunto: Solicitação- Cotação- Aquisição de 100 Computadores com 02

 Monitores cada- TRE-AL
  

 Prezado Senhor(a),
  

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 100 (cem)

 computadores, acompanhados de 02 (dois) monitores cada, mediante sistema de
 registro de preços, previsão de até 84 (oitenta e quatro) computadores,

 acompanhados de 02 (dois) monitores cada para o exercício 2019, conforme
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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.

  
 
Antonio Matias de Pinheiro Júnior

 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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De: "Mauricio Correa (Teltec Solutions)" <mauricio@teltecsolutions.com.br>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/05/2019 04:26 PM
Assunto: [seic] ENC: Solicitação- Cotação- Aquisição de 100 Computadores com 02 Monitores cada- TRE-AL
 
Prezados,

  
Boa tarde. Agradecemos pelo envio da solicitação de cotação, porém, não
fornecemos os produtos solicitados.

  
Att

  
 Mauricio Correa

 Executivo de Contas
  

 Teltec Solutions
 Fone:  48  3031-3462  |  Ramal:  462 | Celular: 48 99103-5181

  
 
 
 -----Mensagem original-----

 De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2019 13:36

 Assunto: Solicitação- Cotação- Aquisição de 100 Computadores com 02 Monitores
cada- TRE-AL

  
 Prezado Senhor(a),

  
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 100 (cem)
computadores, acompanhados de 02 (dois) monitores cada, mediante sistema de
registro de preços, previsão de até 84 (oitenta e quatro) computadores,
acompanhados de 02 (dois) monitores cada para o exercício 2019, 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.

  
 
Antonio Matias de Pinheiro Júnior

 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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Anexados:

 
Arquivo:
Termo_de_Referencia___TIC_0538320.html

Tamanho:
181k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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De: Paulo Henrique Santana Kirchesch <paulo.henrique@telc.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: GD-Comercial <comercial@telc.com.br>
Data: 21/05/2019 10:15 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação- Cotação- Aquisição de 100 Computadores com 02 Monitores cada- 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: segunda-feira, 20 de maio de 2019 12:36

 Assunto: Solicitação- Cotação- Aquisição de 100 Computadores com 02 Monitores
cada- TRE-AL

  
 Prezado Senhor(a),

  
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 100 (cem)
computadores, acompanhados de 02 (dois) monitores cada, mediante sistema de
registro de preços, previsão de até 84 (oitenta e quatro) computadores,
acompanhados de 02 (dois) monitores cada para o exercício 2019, 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.

  
 
Antonio Matias de Pinheiro Júnior

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

  
 
--

 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=5419540091.A41F5
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E-mail - 0545153

Data de Envio: 
  21/05/2019 15:00:37

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

Para (com cópia oculta):
    vendas@qualyteck.com.br
    comercial@tamtec.com.br
    marcosvarelas@conceitosconsultores.com.br
    lunopaterra@terra.com.br
    eliabio@sanet.com.br
    licitacao@creativeinfor.com.br
    cdata@globo.com
    micromastercomp@hotmail.com
    financeiro@equipeengenharia.com
    paulo@phdcon.com.br

Assunto: 
  Solicitação- Cotação- Aquisição de 100 Computadores com 02 Monitores cada- TRE-AL

Mensagem: 
   Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 100 (cem) computadores, acompanhados de 02
(dois) monitores cada, mediante sistema de registro de preços, previsão de até 84 (oitenta e quatro)
computadores, acompanhados de 02 (dois) monitores cada para o exercício 2019, 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.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
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_0538320.html
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PROPOSTA DE PREÇOS 

AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Prezado Senhor, a Empresa 3A Soluções em Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ 17.023.484/0001-97, sediada à Rua 

Pacífico, 62 – Londrina – PR, telefone (43) 3355-4500, por intermédio do seu representante legal, vem por meio 

desta apresentar proposta de preços para o fornecimento dos materiais abaixo:  

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 

Computador desktop Micro 

Marca Lenovo modelo M720q Tiny 

Processador i3-8100T  4-core 3.10Ghz 6MB 

8GB RAM 

Armazenamento de 500GB 

Teclado e  mouse 

Windows 10 PRO 64 bits 

Suporte para fixação (desktop x monitor) 

2 unidades de Monitor marca Lenovo modelo T22i 

Garantia de 36 meses 

100 6.650,00 665.000,00 

TOTAL: R$ 665.000,00 (Seiscentos e sessenta e cinco mil reais) 

 

 

PRAZO DE ENTREGA: até 45 (quarenta e cinco) dias; 

GARANTIA: 05 (cinco) anos; 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias; 

 

Declaramos que os preços propostos incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos 

e indiretos, mão-de-obra, materiais, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, 

seguros, fretes, embalagem, lucro, despesas acessórias e outros encargos necessários ao cumprimento integral do 

objeto deste Edital e seus Anexos.   e-mail: raul@equipeengenharia.com 

Londrina, 21 de maio de 2019. 
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29/05/2019 Carrinho de Compra | Lenovo Brasil

https://www.lenovo.com/br/pt/cart 1/4

Subtotal do Item R$ 4.237,00

FRETE GRATUITO

Total R$ 4.237,00

A Quan�dade do Produto foi atualizada.

Descrição do item

ThinkCentre M720q Tiny

Cod. Produto: M720q_10T80006BP

Editar |  Remover |  Salvar para Depois 

Detalhes do pacote

Monitor Lenovo TFT 19.5" E2002B

Cod. Produto: 60BBHBR1BR

Remover |  Salvar para Depois 

Resumo do carrinho

FINALIZAR PEDIDO

Preço

R$ 4.237,00 FINALIZAR

Quan�dade

1

Atualizar

Preço Web (SP): R$ 3.319,00

Quan�dade

2

Atualizar

Preço Web (SP): R$ 918,00

Insira um cupom de desconto 

Cupom APLICAR

?
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Já sabe o Código do Produto? 
Adicione diretamente ao carrinho

ENVIAR

Pagamentos com cartão de crédito:

São aceitos cartões de crédito Visa e Mastercard. Parcelamento disponível apenas para compras acima de

R$100,00. 

Por mo�vos de segurança, independente da aprovação do crédito pela administradora do seu cartão, seu

pedido poderá passar por análise interna e as informações nele con�das estarão sujeitas a confirmação

através de contato telefônico ou e-mail, levando até 2 dias úteis para conclusão, período no qual o status da

sua compra será de "Pedido recebido pela Lenovo com sucesso". Após a análise, você receberá um e-mail de

confirmação de pagamento, o status do pedido será alterado para "Processamento do pedido" e o prazo de

entrega informado no momento da compra será iniciado.

Pagamento com boleto bancário:

O boleto bancário é gerado automa�camente após concluir a compra e o prazo de pagamento é de 2 dias

úteis após sua emissão. Caso necessite de uma 2a via ou não consiga gerá-lo automa�camente, poderá gerar

uma cópia seguindo as instruções do email de confirmação da compra. A iden�ficação do pagamento é feita

em até 3 dias úteis após o vencimento do boleto, enquanto o status de compra será de "Pedido recebido

pela Lenovo com sucesso". Após pagamento, o status é alterado para "Processamento do pedido" e o prazo

de entrega informado na compra será iniciado.  

Se o pagamento não for efetuado no prazo, o pedido será automa�camente cancelado.

Tributação ICMS

Quer calcular o preço final?

Escolha o perfil do cliente

Escolha o estado

*Não se aplica a serviços

Saiba mais

Formas de pagamento e prazos de entrega

Insira Código de Produto  ex:
X0556A
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Prazo de Entrega:

O prazo de entrega varia conforme forma de pagamento e local de entrega. Após a confirmação do

pagamento, considere o prazo de entrega abaixo: 

Região Entrega em até

Grande São Paulo             3 dias úteis

Estado de São Paulo 4 dias úteis

Região Sudeste  6 dias úteis

Região Sul 7 dias úteis

Centro-Oeste  9 dias úteis

Nordeste  11 dias úteis

Norte (capitais)   16 dias úteis

Norte (interior) 30 dias úteis

 

 

 

    

SELECIONE O PAÍS

JUNTE-SE A LENOVO

Adicione o seu email CADASTRE

Brazil

SOBRE A LENOVO

SUPORTE E GARANTIA

PRODUTOS

RECURSOS

Cotação Sítios Eletrônicos Especializados (0548695)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 58



29/05/2019 Carrinho de Compra | Lenovo Brasil

https://www.lenovo.com/br/pt/cart 4/4

PME

© 2019  

Lenovo. Todos os direitos reservados.

Envie esta página  Imprimir esta página  Privacidade  Mapa do Site  Termos de Uso  

Lenovo Comercial e Distribuição Ltda / CNPJ: 22.797.545/0001-03 / Est Municipal José Costa de Mesquita, 200 – Mod 11 -
Bairro: Chácara Alvorada / Indaiatuba / SP CEP: 13337-200
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 (https://www.shoptime.com.br)

O que você procura hoje?

Resumo do pedido

Subtotal (3 produtos) R$ 5.137,00
Frete -

Total R$ 5.137,00
Em até 12x s/ juros

Pague R$ 5.137,00 com Ame e receba R$ 256,85 de volta

CONTINUAR

Possui cupom ou vale? Você poderá 
usá-los na etapa de pagamento.

MEU CARRINHO

(http://www.shoptime.com.br/produto/78525018)

Monitor Led 19 Hdmi Vga Hd Bluecase - 17,3 Pol - 110/220 Bivolt Automático
(http://www.shoptime.com.br/produto/78525018)
Vendido por Yes Eletrônicos e entregue por Shoptime

R$ 938,00

remover

(http://www.shoptime.com.br/produto/62865808)

Computador Desktop Lenovo Thinkcentre M920q Tiny I5-8500t 8gb 1tb Windows 10 Pro 10rr0019bp
Preto
(http://www.shoptime.com.br/produto/62865808)
Vendido e entregue por: Lenovo

R$ 4.199,00

remover

Calcule frete e prazo

Ex: 12345-678 OK

Aproveite e leve também

2

1
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Monitor LED 27"
LG 27UD59

R$
1.799,99
INCLUIR NO CARRINHO

Monitor LED 21.5"
Acer V226HQL Full

R$ 529,90
INCLUIR NO CARRINHO

Smart TV LED 32"
Sony KDL-

R$
1.088,00
INCLUIR NO CARRINHO
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0002349-08.2019.6.02.8000 Unidade 1 100

Objeto – CATMAT nº 11428 MICROCOMPUTADORES+02 MONITORES

Fontes de Consulta

Empresa 3ATech 6.650,00 1.308,67 Não aplicável

Empresa Lenovo 4.237,00 -1.104,33 Não aplicável

Empresa Shoptime/Info 5.137,00 -204,33 Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

18,64%

A Planilha  pode ser utilizada 5.341,33 995,64 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

5.341,33 534.133,33

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o critério da média ajustada, 
definindo a Média dos elementos do subconjunto para cálculo do valor 

estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de maio de 2019.

Senhora Coordenadora,

 

Veio o procedimento para instrução de aquisição pelo sistema registro de preço de 100
(cem) computadores, acompanhados de 02 (dois) monitores cada., onde para o
exercício de 2019, uma compra mínima de 84 unidades, conforme Documento de
Oficialização de Demanda-DOD (0514977) e Termo de Referência (0538320).

 

Solicitamos orçamento a várias empresas do setor, mais de 40,
eventos 0544257 e 0545153, onde obtivemos respostas negativas a oferta de
proposta/orçamento, evento 0544436, 0544533 e 0545047, bem como algumas não
responderam, e apenas uma ofertou cotação, conforme evento 0548120. Coletamos
orçamentos ainda em sítios eletrônicos especializados, evento 0548695, o que nos
levou a uma média estimada unitária de R$ 5.341,33 , para aquisição mínima de R$
448.671,72 e valor global de R$ 534.133,33 ( Quinhentos e trinta e quatro mil, cento e
trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme planilha de estimativa de preços,
evento 0548697.

 

O número do CATMAT encontrado para o item requerido, 11428;

 

Assim, sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de licitação, na modalidade
Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), com base na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 5.450/2005 e 7.892/2013, com
participação ampla, e após análise e ciência da unidade demandante.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 29/05/2019, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548699 e o código CRC 4D01E6EB.

0002349-08.2019.6.02.8000 0548699v1
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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 SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0548699, 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 29/05/2019, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548904 e o código CRC 1AC01A73.

0002349-08.2019.6.02.8000 0548904v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2019.
Sem prejuízo da remessa do presente feito à

SGO/COFIN, na forma do Despacho COMAP 0548904, remeto
o feito à SLC, para diculgar a IRP e posterior elaboração da
minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/06/2019, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550799 e o código CRC 70560B0E.

0002349-08.2019.6.02.8000 0550799v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3516 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO

 

Maceió, 10 de junho de 2019.

SEI n. 0002349-08.2019.6.02.8000

Informação n. 117/2019

 
 
Senhor Coordenador da COFIN,
 
1. A SEIC estimou o valor total de compra mínima de R$

448.671,72.A STI para aquisição de 84 computadores com 2
monitores cada. Por sua vez, a STI teve um crédito adicional de valor
total R$542.548,00, sendo que apenas R$ 350.028,00 (vide proc
0001591-29.2019.6.02.8000, doc. 0509596) foram para a aludida
aquisição (vide pré-empenho doc. 0553607).

2. Assim, sugerimos que por ora seja reduzido o
quantitativo mínimo de itens para fins de enquadramento inicial da
reserva de crédito, sem alterar a quantidade máxima, de maneira que
se a licitação vier a ocorrer com queda de preço, a quantidade
necessária poderá ser solicitada à licitante vencedora, por tratar-se
de Sistema de Registro de Preços.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 10/06/2019, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550837 e o código CRC E5A5E813.

0002349-08.2019.6.02.8000 0550837v16
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04/06/2019 SIASGnet IRP

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDetalhesIrp.do?method=consultarDetalhesIrp&irp.codigoIrp=301133 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP 04/06/2019 14:13:29 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP Situação da IRP Gestor de Compras Responsável

70011 - 00014/2019 Aberta INGRID BREDA DE GUSMAO PEREIRA
Data Provável da Licitação

07/07/2019
Objeto

Registro de Preços de material permanente - computadores, conforme o edital e seus anexos.

 
Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

 
Alterações de Fase da IRP

Fase Data/Hora do Registro Alterado Por
Edição 04/06/2019 - 14:07 INGRID BREDA DE GUSMAO PEREIRA
Aberta 04/06/2019 - 14:11 INGRID BREDA DE GUSMAO PEREIRA

 
Manifestações de Interesse da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

 
Itens da IRP

N° do
Item

Tipo de
Item Item Data Limite para Envio de

Proposta Situação

1 Material 11428-ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA
MICROCOMPUTADOR 17/06/2019 Aberto

Um registro encontrado.

 

Resumo da IRP

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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Sem título
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  03/06/19  17:24                                      USUARIO : ESMERALDO      
  DATA EMISSAO    : 03Jun19                            NUMERO  : 2019PE000233   
  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: STI. RESERVA CRÉDITO ADIC 1 FASE. MICROCOMPUTADORES R$350.028; HARDWARE AR
  MAZENAMENTO CERT DIGITAIS 80.000. SOFT BI R$50.000; E LICENÇAS OFFICE 62.520. 
  PROC 0001591-29.2019.6.02.8000                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 084621  0100000000 449052        AREA INFORM              542.548,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 88946568453 - ESMERALDO            UG : 070011   03Jun19   17:24
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2019.
À GSAD,
Atendendo ao despacho GSAD  (0550799),

encaminho os autos eletrônicos com a respectiva reserva de
crédito (0553607). Entretanto, faço registro da proposição do
item "2" constante na Informação SGO nº 3516 (0550837),
face a restrição orçamentária.

Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/06/2019, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553797 e o código CRC 6BAEC7B7.

0002349-08.2019.6.02.8000 0553797v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2019.
Acolho a proposição da SGO, veiculada na

Informação nº 3516 (0550837), e devolvo os autos àquela
Unidade para ajustar a reserva de crédito, na forma sugerida,
observando, no entento, que o pré-empenho deverá expressar
o múltiplo mais próximo dos créditos destinados à aquisição,
respeitado o preço unitário estimado.

Solicito que após os autos sejam remetidos
diretamente à SLC, para juntada da minuta do edital, que
deverá seguir a orientação acima no que respeita ao
quantitativo mínimo a ser indicado para aquisição.

Cópia à STI, para ciência da presente providência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/06/2019, às 20:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556103 e o código CRC C5A66694.

0002349-08.2019.6.02.8000 0556103v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 14/06/19  11:40                                      USUARIO : HEBERTH        
 DATA EMISSAO    : 03Jun19                            NUMERO  : 2019PE000233   
 DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
 UA: STI. RESERVA CRÉDITO ADIC 1 FASE. MICROCOMPUTADORES R$350.028;
HARDWARE AR
 MAZENAMENTO CERT DIGITAIS 80.000. SOFT BI R$50.000; E LICENÇAS OFFICE
62.520.
 PROC 0001591-29.2019.6.02.8000                                                
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401081  1 084621  0100000000 449052        AREA INFORM              542.548,00
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 88946568453 - ESMERALDO            UG : 070011   03Jun19   17:24
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                             
********************************************************************************
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
14/06/19  11:39                                      USUARIO : HEBERTH        
DATA EMISSAO    : 14Jun19                            NUMERO  : 2019PE000285   
DATA LIMITE     :                                                             
UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
FAVORECIDO      :                                                             
TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                              
                                                                              
OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
UA:STI.ANULAÇÃO PARCIAL PARA EMISSÃO DE OUTRO PE RESTRITO À AQUISIÇÃO
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DE MICRO
COMPUTADORES. PA 0002349-08.2019.6.02.8000                                    
                                                                              
                                                                              
EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
401083  1 084621  0100000000 449052        AREA INFORM              350.028,00
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH              UG : 070011   14Jun19   11:28
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
****************************************************************************
                                                                           
 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 14/06/19  11:37                                      USUARIO : HEBERTH        
 DATA EMISSAO    : 14Jun19                            NUMERO  : 2019PE000286   
 DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
 UA:STI. AQUISIÇÃO DE 84 MICROCOMPUTADORES COM DOIS MONITORES
CADA.            
 PA 0002349-08.2019.6.02.8000                                                  
                                                                               
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401081  1 084621  0100000000 449052        AREA INFORM              350.028,00
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH              UG : 070011   14Jun19   11:30
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                              

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 19/06/2019, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556389 e o código CRC DC3B0C09.

0002349-08.2019.6.02.8000 0556389v5
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019PE000285
2019PE000286

Observação:

O PE 285/2019 anulou o PE 233/2019.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 18/06/2019, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556393 e o código CRC 0E5608FD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2019.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para

ciência e eventual manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 14/06/2019, às 12:31, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556438 e o código CRC 75AAB46E.

0002349-08.2019.6.02.8000 0556438v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 0556687, cumpre-me

observar que o Termo de Referência - TIC 21, doc. 0538320,
em seu "Item 02. Quantidade", faz uso de expressões do tipo
"Previsão de até" no trato dos quantitativos por adquirir
durante o exercício 2019.

Desta forma, por se tratar de expressão que indica
apenas potência, smj, não se vislumbra necessidade de ajuste,
por hora, sendo, ao ver deste subscritor, apenas o ajuste
quando da emissão de eventuais ordens de fornecimento.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/06/2019, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556687 e o código CRC 9F3C7D57.

0002349-08.2019.6.02.8000 0556687v1
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 Ambiente: PRODUÇÃO Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP 18/06/2019 14:28:07 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP Situação da IRP Gestor de Compras Responsável

70011 - 00014/2019 Análise/Negociação INGRID BREDA DE GUSMAO PEREIRA

Data Provável da Licitação

07/07/2019

Objeto

Registro de Preços de material permanente - computadores, conforme o edital e seus anexos.

Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Alterações de Fase da IRP

Fase Data/Hora do Registro Alterado Por
Edição 04/06/2019 - 14:07 INGRID BREDA DE GUSMAO PEREIRA
Aberta 04/06/2019 - 14:11 INGRID BREDA DE GUSMAO PEREIRA
Análise/Negociação 18/06/2019 - 01:00 SISTEMA

Manifestações de Interesse da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Itens da IRP

N° do
Item

Tipo de
Item Item Data Limite para Envio de

Proposta Situação

1 Material
11428-ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA

MICROCOMPUTADOR
17/06/2019 Deserto

Um registro encontrado.

Resumo da IRP

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair

SIASGnet IRP https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDet...

1 of 1 18/06/2019 14:30
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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 junho de 2019.
Ao Senhor Secretário de Administração para

conhecimento da manifestação do Coordenador de
Infraestrutura (doc. nº 0556687).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 18/06/2019, às 16:38, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557561 e o código CRC 513A0F48.

0002349-08.2019.6.02.8000 0557561v1
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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 junho de 2019.
Retornem os autos à SGO, em atenção ao Despacho

G S A D 0556103, apondo a assinatura digital no evento
0556389 e posterior remessa à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/06/2019, às 20:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557724 e o código CRC C9F6F4D4.

0002349-08.2019.6.02.8000 0557724v1
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 Ambiente: PRODUÇÃO Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP 19/06/2019 14:43:44 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP Situação da IRP Gestor de Compras Responsável

70011 - 00016/2019 Aberta ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Data Provável da Licitação

20/07/2019

Objeto

Registro de Preço para aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Alterações de Fase da IRP

Fase Data/Hora do Registro Alterado Por
Edição 19/06/2019 - 14:32 ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Aberta 19/06/2019 - 14:43 ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Manifestações de Interesse da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Itens da IRP

N° do
Item

Tipo de
Item Item Data Limite para Envio de

Proposta Situação

1 Material
11428-ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA

MICROCOMPUTADOR 04/07/2019 Aberto

2 Material
11428-ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA

MICROCOMPUTADOR 04/07/2019 Aberto

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Resumo da IRP

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair

SIASGnet IRP https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDet...

1 of 1 19/06/2019 14:46
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 Ambiente: PRODUÇÃO Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP 19/06/2019 15:17:35 

Nenhum registro a ser exibido.

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS70011 - 00016/2019

Situação da IRP Gestor de Compras Responsável Data Provável da Licitação

Aberta ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR Detalhes do Gestor

Objeto

Registro de Preço para aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

N° do Item Tipo de Item Item

1 Material 11428-ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR

Unidade de Fornecimento Valor Unitário Estimado (R$) Critério de Julgamento

UNIDADE 5.341,3300 Menor Valor

Descrição do Item

ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR - ACESSORIO / COMPONENTE

Observações do Item

 Item sustentável 

Municípios de Entrega

UASG Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Maceió/AL 86

Um registro encontrado.

Propostas de Manifestação de Interesse
Nenhum registro a ser exibido.

Dados da Negociação

Alterar IRP Manifestação de Interesse Negociar Voltar

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair

SIASGnet IRP https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDet...

1 of 1 19/06/2019 15:20
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 Ambiente: PRODUÇÃO Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP 19/06/2019 15:18:13 

Nenhum registro a ser exibido.

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS70011 - 00016/2019

Situação da IRP Gestor de Compras Responsável Data Provável da Licitação

Aberta ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR Detalhes do Gestor

Objeto

Registro de Preço para aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

N° do Item Tipo de Item Item

2 Material 11428-ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR

Unidade de Fornecimento Valor Unitário Estimado (R$) Critério de Julgamento

UNIDADE 5.341,3300 Menor Valor

Descrição do Item

ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR - ACESSORIO / COMPONENTE

Observações do Item

 Item sustentável 

Municípios de Entrega

UASG Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Maceió/AL 14

Um registro encontrado.

Propostas de Manifestação de Interesse
Nenhum registro a ser exibido.

Dados da Negociação

Alterar IRP Manifestação de Interesse Negociar Voltar

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair

SIASGnet IRP https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDet...

1 of 1 19/06/2019 15:20
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INFORMAÇÃO Nº 3786 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Prezados,
Informo que houve necessidade de ser aberta uma nova IRP,

desta feita com a inclusão de dois itens, uma vez que a licitação será
elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
exclusividade na participação do certame, somente quanto ao item 01,
devido à obrigatoriedade de destinação de até 25% (vinte e cinco por cento)
do quantitativo do seu objeto às referidas empresas, em conformidade com o
disposto no art. 8º do Decreto nº 8.538/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 19/06/2019, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558046 e o código CRC E6C69A89.

0002349-08.2019.6.02.8000 0558046v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Analisar IRP 05/07/2019 10:58:28 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 70011 - 00016/2019

Itens da IRP

N°
do

Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento

Valor
Unitário

Estimado
(R$)

UASG - Município/UF de
Entrega - Quantidade Situação colunaAcoes

1 Material
11428-ACESSÓRIO /
COMPONENTE PARA
MICROCOMPUTADOR

UNIDADE Menor Valor 5.341,3300

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS

Maceió/AL 86 Deserto Analisar

2 Material
11428-ACESSÓRIO /
COMPONENTE PARA
MICROCOMPUTADOR

UNIDADE Menor Valor 5.341,3300

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS

Maceió/AL 14 Deserto Analisar

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Resumo da IRP Editar IRP Cancelar IRP Solicitar Confirmação Disponibilizar para Inclusão do Aviso

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair

SIASGnet IRP https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?m...

1 of 1 05/07/2019 11:01
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  

  
Processo nº 0002349-08.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
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 ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro 
de Preços de material de informática – computadores, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
 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 7.892 de 
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-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, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a 
Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, 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. 
 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material 
de informática – computadores, para substituir equipamentos fora de garantia 
e/ou obsoletos, conforme quantidades e especificações descritas neste Edital e 
no seu Anexo I. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do 
referido ato. 
 
2.2.  A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL. 

2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação 
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específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 

 
2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser 
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar 
que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após 
negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida 
licitação. 

 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1.  Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os equipamentos devem possuir garantia mínima de 36 (trinta e 
seis) meses, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-
site). 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao item 1 os interessados do 
ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados 
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 

4.1.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao item 2 exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que 
atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 

 
4.1.2. A divisão do objeto licitado em dois itens, deve-se ao fato de o 
Comprasnet não permitir o cadastramento do benefício III (destinação de 
25% do quantitativo EXCLUSIVAMENTE para MICROEMPRESAS OU 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), em conformidade com o disposto no art. 
8º do Decreto nº 8.538/2015), quando a licitação for para registro de 
preços. 
 

4.2.  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. 
 
4.3. 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 fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.  
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4.4.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício do 
direito de preferência estabelecido no Decreto nº  7.174/2010 deverão declarar, 
em campo próprio no sistema, que atendem aos requisitos previstos na 
legislação. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência 
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
 
4.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.3.2. 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; 
 
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País; 

 
4.3.5. 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). 

 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
5.2. 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. 
 
5.3. 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. 
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5.4. 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 5.450/2005). 
 
5.5. 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 5.450/2005). 
 
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. 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. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.2.  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 (art. 13, inciso IV, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.3. 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. 
 

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

 
6.4.  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 6.7 do edital; e 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o ANEXO I deste 
Edital. 

 
6.4.1.  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. 

 
6.4.2.  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. 
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6.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constarem 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. 

 
6.4.3.  Não pode 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 6.12. 
 
6.4.4.  Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do 
material ofertado. 
 
6.4.5.  Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade 
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser 
registrada” do item, em conformidade com o disposto no ANEXO I 
deste Edital. 
 

6.5.  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). 
 
6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  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. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (ANEXO I) e as descrições constantes no Catálogo de 
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10. 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. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
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6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se 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. 
 
7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  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. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

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

 
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  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. 
 

8.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item. 
 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  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. 
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8.6.1.  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. 

 
8.7.  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. 
 
8.8. 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. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência 
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
10.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
10.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor unitário estimado pela Administração, sendo R$ 5.341,33 (cinco 
mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), para ambos os 
itens, que representa 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. 
 
10.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
10.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das propostas de preços. 
 
10.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
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10.5.1.  Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
11 – DA HABILITAÇÃO. 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

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

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 6.5. 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; 
 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (somente para o item 2).  

 
11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à 
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros 
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da 
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).  
 
11.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade. 
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11.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a continuidade da mesma. 

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

11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
11.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá 
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
11.4.4.  A abertura da fase recursal em relação ao resultado do 
certame ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 11.1. e no item 11.4.1, serão inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 
 
11.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
12.1. 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.  
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12.1.1.  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. 
 
12.1.2.  O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
12.1.3.  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. 

 
12.2. Após o encerramento, 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% superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os 
itens terão desempate no lance. 
 
12.3. Para efeito do disposto no item 12.1., ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% 
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o 
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais 
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate. 
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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. 
 

12.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
12.5. 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. 
 
13 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP  
 
13.1.  Conforme instituído pelo Decreto nº 8.538/2015, fica reservada uma 
cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto, 
para contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  
 

13.1.1. Para garantir a efetividade do disposto no item 13.1, ante a 
impossibilidade do Comprasnet de permitir a inclusão do benefício tipo III 
quando a licitação for para registro de preço, houve a divisão do objeto 
licitado em dois itens. 

 
13.2.  Para a cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente. 
 
13.3.  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, 
será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é 
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o 
mesmo item.  
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.  
 
14.1.  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. 
 

14.1.1.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável 
pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de 
até 24h (vinte e quatro horas). 
 
14.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será 
definida e publicada nova data para realização do certame. 

 
14.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (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. 
 
15 – DOS RECURSOS. 
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15.1. 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. 
 
15.2. 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. 
 
15.3. 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 03 (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. 
 
15.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
15.5. 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. 
 
16 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
16.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
17 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
17.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

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

 
17.2.  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. 
 
17.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados 
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 17.3.1., podendo ser prorrogada uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 

 
17.3.1.   O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de 
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
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recebimento da convocação para assinatura do documento, em 
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993. 

 
17.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 17.3 será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
17.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
17.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
17.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 17.3.1, ensejará a aplicação das 
penalidades aludidas no item 17.12 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto nº 5.450/2005. 
 
17.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
17.9.  A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
17.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
17.11.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
17.12.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
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d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
17.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 17.12. será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
17.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 

a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

17.13.  O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto 
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, 
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções 
contratuais e legais. 
 

17.13.1.   O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros 
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
17.14.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
17.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
17.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
17.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
17.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
18 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
18.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
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a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata, conforme subitem 17.15 deste Edital. 
 

18.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

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

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços 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. 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
  
19.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 17.15 deste Edital. 

 
19.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 
preços; 

 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, 
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de 
Preços, na Ordem de Fornecimento, 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 
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trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será 
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas 
neste Edital; 

 
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 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 recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados 
válidos para todos os efeitos; 
 
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 Estadual ou estar registrada junto ao 
SICAF em condição regular; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato;  
 
r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 
 

20 – DA PUBLICIDADE. 
 
20.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado 
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
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11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
21.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo 
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
21.2. Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis 
técnicos do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá 
em avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem, realizados em 
duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de 
documentos técnicos que acompanham os equipamentos, informações 
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante; 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

21.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
21.4. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
21.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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21.6. 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. 
 
21.7. 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 à multa 
prevista na Seção 22. 
 
22 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 
22.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
22.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
22.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
22.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
a) 0,5% (meio por cento) por dia, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias 
corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
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 

a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não 
aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 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. 
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b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 
injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a 
incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do 
chamado de garantia por prazo superior a 30 (trinta) 
dias corridos, aplica-se, adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior 
será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 
somente uma única vez a cada mês, independente 
da quantidade de equipamentos sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

 
22.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução 
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 
 
22.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
penalidades: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
 

22.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
22.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
22.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.  
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22.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
22.10.  Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
22.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
22.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

22.12.1.  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. 

 
22.13.  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 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
22.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
23 – DO PAGAMENTO. 

23.1.  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 fiscal eletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e 
da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e  

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 
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23.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

23.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
23.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
23.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
23.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

23.7.  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. 

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
25.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
25.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 
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25.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.4.   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. 

 
25.5. 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. 
 
25.6. 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. 
 
25.7. 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. 
 
25.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
25.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e 
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 
 
25.10.  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. 
 
25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso 
de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO 
SUGESTIVO); e 
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ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. 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 
Registro de Preço para aquisição de computadores para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

02. Quantidade 

Registro de Preço de 100 (cem) computadores, 
acompanhados de 02 (dois) monitores cada, sendo: 

- Item 01: 86 (oitenta e seis) unidades; e 
- Item 02: 14 (quatorze) unidades. 

Previsão de até 84 (oitenta e quatro) computadores, 
acompanhados de 02 (dois) monitores cada para o exercício 
2019. 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

Há a necessidade de se buscar o 
detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO 
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

Os equipamentos devem ter no mínimo: 01 
HD de 500GB, Suporte para 03 monitores, 8Gb de 
memória, conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) 
anos de garantia on-site; serem acompanhados de 02 
(dois) monitores de 21 polegadas. 

04. Valor Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, 
serão objeto de levantamento por parte da Seção de 
Compras, em momento oportuno. 

Todavia, ao considerar a média dos preços 
levantados no Item 4 dos Estudo Preliminares apuramos 
um valor médio de R$ 4.167,00/Unid. 

05. Justificativa 

 Computadores atualmente em uso e necessários estão 
fora de garantia ou obsoletos; 

 Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  
de equipamentos com desempenho adequado ao 
desenvolvimento de suas atividades; 

 Vários dos computadores em uso têm apresentado 
problemas de ordem técnica tais como falha em disco 
rígidos e monitores, tornando a situação mais crítica 
com o final de garantia. 

 Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento 
de Oficialização da Demanda. 

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

07. Adjudicação (Por Item) 
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08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

09. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e 
sexta-feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora SSO/CIE/STI 

11. Unidade Gestora SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Registro de Preço para aquisição de computadores  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço para aquisição de computadores  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 
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Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, 
de equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não 
mais cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, 
evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, 
esculpida em garantia, da efetividade e continuidade do mister da Secretaria. 

  

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, 
art 3º, incisos: 

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas 
aquisições/fornecimentos até que se supra progressivamente toda a demanda 
de substituição progressiva; 

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em 
número limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo 
precisem ser estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de 
garantia. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A contratação visa, além de promover ações no sentido de 
elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os 
computadores demandados e: 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades 
administrativas e judiciais. 

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais 
e administrativas. 

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

 Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade 
produtiva atualizada. 

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

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e 
tecnologia em seus dois aspectos apontados: 

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e 
judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do 
Poder Judiciário nos seguintes aspectos: 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e 
administrativas. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de 
Alagoas – 2017/2022 nos seguintes aspectos: 
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1. Viabilizar serviços e soluções de TIC. 

Os  itens  são objeto de suplementação orçamentária para o exercício 2019 e 
estão previstos na Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de Informática - 
Equipamentos de Processamento de Dados e, neste sentido, por se tratar de 
Registro de Preços, trata-se de antecipação de ações internas para agilizar a 
aquisição no exercício 2020, vez que tal será ano eleitoral, onde, por certo, 
haverá acumulou doutras atividades. 

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 0002349-08.2019.6.02.8000 

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

É pretendida a renovação do parque de 
computadores/estações. 

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

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser 
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se 
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços. 

  

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

Os bens e serviços a serem contratados possuem 
características comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, 
cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente 
definidos neste Termo de Referência. 

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, cada ordem de fornecimento 
derivado do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do 
Registro de Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir 
de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, 
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto, 
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de 
realizar diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de 
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fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os 
preços permanecerem à disposição da Administração. 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 
Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação 
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública 
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União 
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa 
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações 
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que 
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o 
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é 
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 
Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação 
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública 
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União 
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa 
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações 
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que 
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atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o 
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é 
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

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

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de 
infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito 
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da 
previsibilidade. 

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

1. CONFORMIDADE 
1. O equipamento deverá constar na Lista de BIOS & Firmware 

Compatibility para a solução de rastreamento e segurança da 
Absolute Software (http://www.absolute.com/en/partners/bios-
compatibility) prevista nas especificações tecnicas, comprovando 
assim sua compatibilidade e homologação com a mesma. 

2. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base 
na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do 
respectivo certificado; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados 
(PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva 
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação 
de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que 
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme 
previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat 
(Eletronic Product Environmental Assessment Tool), com 
certificado na categoria mínima Gold; 

2. COMPATIBILIDADE 
1. HCL Microsoft Windows 7 X64 (https://sysdev.microsoft.com/en-

us/hardware/lpl/); 
2. HCL Linux para uma dessas distribuições: Ubuntu, RedHat ou 

Suse. 

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 da Ata 

de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 
por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
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3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 
o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar 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) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser 
contratado. 

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantida
des, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata 
de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e 
no Contrato; 

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

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

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

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

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
 da Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos 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, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão 
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, 
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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.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades n
ecessárias para prestar a garantia on-site. 

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

  

Item 01 

Computador de mesa desktop 

  

Computador de mesa desktop tipo torre de formato pequeno (Ultra small form 
factor), com 8 GB de memória principal, disco rígido de, no mínimo, 500 GB, 
sistema operacional Windows Pro 10 ou superior em português com as 
seguintes especificações técnicas mínimas: 

  

1. Placa Mãe 
1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento 

ofertado ou desenvolvida especialmente para o mesmo em 
regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto 
aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum; 

2. Deverá estar identificada por serigrafado ou equivalente na PCB 
(Printed Circuit Board) em processo industrial, não sendo 
permitidas etiquetas ou adesivos ou quaisquer alterações na 
mesma; 

3. Chipset mínimo Intel Q87 Express ou AMD A88X, modelos 
superiores serão aceitos; 

4. Deverá possuir suporte para processadores de núcleo duplo e 
quádruplo (Dual Core, Quad Core ou tecnologia semelhante); 

5. Deverá possuir Chip de Segurança TPM Versões 1.2 e 2.0 (Trusted 
Platform Module) integrado à placa principal; 

6.  Deverá através do software de segurança gerenciar as 
permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo 
gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a 
recursos de como, por exemplo: Permitir ou Bloquear acesso às 
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portas USB; Permitir ou Bloquear acesso aos periféricos de 
conexão com o ambiente externo “Placa de Rede, Modem, 
Bluetooth, DVD+/-RW, etc...”; 

7. O licenciamento do software deve contemplar suporte, 
atualização e garantia de evolução pelo período igual à garantia 
do equipamento ofertado sem qualquer custo adicional; 

8. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente; 

. 

  

2. BIOS 
1. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, 

configuração e controle remotos; 
2. A interface de configuração deverá ser em, pelo menos, um dos 

idiomas: Português do Brasil ou Inglês; 
3. A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável 

diretamente pelo microcomputador; 
4. Apresentar controle de permissões de acesso através de senha, 

com dois perfis mínimos, um para inicializar o equipamento e 
outro para recursos de gerência; 

5. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da 
internet todas as atualizações de BIOS, devendo a aplicação 
permitir atualização online por meio do sistema operacional 
Microsoft Windows Pro 10; 

  

3. Processador 
1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos de processamento; 
2. Arquitetura x86; 
3. Deverá ter frequência de operação por núcleo de, no mínimo, 3,0 

Ghz, sendo considerando para efeito de comprovação desta os 
valores alcançados no modo nativo da CPU ou nas tecnologias 
Turbo Boost (Intel) ou Boost Frequency (AMD); 

4. Somente serão aceitos processadores Intel de Quarta Geração ou 
superior e AMD baseados na nova tecnologia APU; 

5. Possuir memória cache total de, no mínimo, 6 MB (três 
Megabytes); 

6. Deverá possuir uma conexão com memória capaz de suportar, no 
mínimo, 25 GB/s (vinte e cinco gigabytes por segundo) por canal; 

7. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 
bits e 64 bits; 

8. O cooler do processador deverá ser fabricado pelo fornecedor do 
processador, ou do equipamento ou fornecido em regime de OEM; 

  

4. Chipset 
1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 8 GB 

(oito gigabytes), padrão DDR3 de 1600 MHz, ou superior; 
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2. Deverá suportar o barramento PCI Express x16; 
3. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou 

superior; 
4. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da 

energia; 

  

5. Memória RAM (Random Access Memory) 
1. Deverá possuir memória mínima de 8 GB (oito Gigabytes); 
2. Deverá ser no padrão PC3-12800, DDR3 1600 MHz ou superior; 
3. Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual 

Channel Memory) para um melhor desempenho; 
4. Deverá possuir no mínimo 01 (um) slot livre para expansão; 

  

6. Unidades de armazenamento 
1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade 

mínima de 500 GB (quinhentos Gigabytes), padrão SATA-III com 
velocidade mínima de 6.0 Gbit/s, velocidade de rotação de, no 
mínimo, 5400 rpm, cache de, no mínimo, 8 MB (oito megabytes), 
com tecnologia SMART III e NCQ (Native Command Queuing) ou 
superior para detecção de pré-falhas do disco rígido, devendo 
possuir ainda Buffer mínimo de 64MB e Tempo Médio de Acesso 
não superior a 13ms ou em substituição ao NCQ, disco rígido com 
capacidade mínima de 256GB no padrão SSD, de 6.0Gb/s; 

  

7. Interface de Vídeo 
1. Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica com Tecnologia 3D 

padrão PCI Express x16 ou integrada, com no mínimo 1 GB de 
memória com suporte a utilização de 2 (dois) monitores, devendo 
possuir no mínimo 01(uma) Interface VGA (DB-15); 

2. Deverá possuir profundidade de cores de, no mínimo, 32 bpp 
(trinta e dois bits por pixel) com resolução de 2048x1536 pixels; 

3. Compatibilidade com DirectX 11, OpenGL 4 ou superior e OpenCL 
1.2 ou superior; 

4. Deverá ter recursos para utilização de 02 (dois) monitores com 
opção de imagem ou extensão da área de trabalho; 

5. Deverá ter no mínimo 02 conectores externos HDMI ou DVI ou 
Display Port; 

6. Deverão ser fornecidos adaptadores de modo que o monitor 
fornecido possa ser ligado a qualquer uma das portas da 
controladora e assegurar, assim, o funcionamento dos 02 (dois) 
monitores simultaneamente. 

  

8. Interface de rede cabeada 
1. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe; 
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2. Total compatibilidade aos padrões IEEE 802.1P, 802.3, 802.3AB, 
802.3u e 802.3x; 

3. Deverá suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em 
modo full-duplex; 

4. Deverá possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalação remota 
através da rede; 

5. Deverá suportar os padrões: WOL e PXE 2.0; 
6. Deverá suportar o padrão ASF 2.0 ou SNMP v3; 

  

9. Interface de som 
1. Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play; 
2. Possuir, no mínimo, 01 (um) alto-falante interno com potência 

mínima de 1 Watt que seja desativado automaticamente quando 
um dispositivo de áudio externo for conectado à interface frontal 
de som “line-out”; 

  

10. Teclado 
1. Devera ser fornecido 01 (um) teclado com, no mínimo, 107 teclas, 

padrão ABNT II; 
2. Conector tipo PS/2 ou USB; 
3. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não 

podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 
4. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

11. Mouse 
1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento; 
2. Tipo óptico; 
3. Resolução de, no mínimo, 1000 dpi; 
4. O tipo de conexão deverá ser PS/2 ou USB; 
5. Possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de 

rolagem “scroll”; 
6. Deverá ser ergonômico e ambidestro (simétrico); 
7. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

12. Gabinete 
1. Gabinete deverá ser do padrão Ultra Small Form Factor com índice 

de ruído de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152; 
2. Volume de no máximo 2,5 litros; 
3. Deverá possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura 

para controle de acesso ao interior do gabinete, não sendo aceitas 
adaptações no mesmo; 

4. Em caso de sistema de controle de acesso baseado em chaves, 
dever possuir o mesmo segredo e serem entregues na mesma 
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quantidade dos gabinetes, devendo fazer parte do projeto original 
do equipamento. 

5. Deverá possuir botão liga/desliga; 
6. Deverá possuir auto-falante interno ao gabinete, de alta precisão, 

com saída para fones de ouvido e entrada para microfone no 
painel frontal, não sendo aceitas caixas de som externas; 

7. Deve possuir tratamento anticorrosivo; 
8. Possuir 2 (duas) portas USB na parte frontal do gabinete para 

facilitar o uso de dispositivos como câmeras e pen-drive; 
9. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um) 

Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso 
de microfones e fones de ouvido. 

10. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

13. Alimentação 
1. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento 

automático de 110/220; 
2. Deverá possuir tecnologia de correção do fator de potência (PFC) 

com fator de potência igual ou maior do que 0,9 (zero vírgula 
nove); 

3. Deverá ter eficiência de, no mínimo, 85%; 
4. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova 

norma do INMETRO NBR 14136; 

  

14. Monitor 
1. Deverão ser fornecidos 02 monitores por equipamento; 
2. Deverá ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED; 
3. Deverá ser do formato 16:10 ou 16:9; 
4. Deverá possuir, no mínimo, 21 (vinte e uma) polegadas na 

diagonal; 
5. Ajuste de altura de no mínimo 100 mm e de rotação de no mínimo 

90°; 
6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms; 
7. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; 
8. Possuir característica anti-reflexiva; 
9. Contraste estático de no mínimo 1000:1 
10. No mínimo os seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, 

Posição (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / 
Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de 
Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu 
Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, 
Idioma e Posição (H/V); 

11. Alimentação de 100 a 240 Volts com comutação automática de 
voltagem; 

12. Peso do equipamento de no máximo 4 Kg (quatro quilogramas); 
13. Conector DVI-D (digital) ou superior ou HDMI; 
14. Deverá vir acompanhado de cabo de alimentação; 
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15. Deverá vir acompanhado de pelo menos um cabo de interface de 
vídeo compatível com o produto nos padrões do seu conector DVI 
ou HDMI; 

16. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

15. Softwares 
1. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional 

Microsoft Windows Pro 10 64 bits, ou superior, pré-instalado, em 
português do Brasil, com licença de uso; 

2. O equipamento deverá acompanhar mídia de instalação do 
sistema operacional e mídia com todos os drivers necessários 
para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da 
configuração original de fábrica do equipamento; 

  

16. Documentação 
1. Acompanhar documentação em português ou inglês, em papel ou 

CD-ROM; 
2. Todas as especificações deste item devem ser comprovadas 

através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou 
declaração fornecida pelo próprio fabricante ou fornecedor; 

  

17. Condições gerais 

; 

1. O microcomputador, monitor, teclado e mouse devem permanecer com 
sua total integridade mecânica e funcional, depois de montado e 
embalado, e submetido às vibrações especificadas que podem ocorrer 
durante o transporte do equipamento, sendo expressamente proibida a 
utilização de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixação das 
placas e conectores; 

2. Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à 
sua instalação bem como a de seus componentes 

  

18. Garantia, suporte técnico e declarações 

  

1. O equipamento e seus acessórios ofertados (marca e modelo), não 
poderão estar em processo de descontinuidade e não poderão ser 
descontinuados até 60 (sessenta) dias após a data da abertura do 
certame 
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2. O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e 
seis) meses “on-site” do fabricante, para reposição de peças, podendo 
ser de responsabilidade a mão de obra e atendimento no local por parte 
do fabricante ou através de suas assistências técnicas conveniadas ao 
fabricante; 

3. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante 
(informar URL para comprovação), que faça a validação e verificação da 
garantia do equipamento através da inserção do número de série do 
equipamento; 

4. A empresa licitante deverá apresentar declaração, onde conste: 
a. Que possui central telefônica “própria” para abertura de 

chamados técnicos através de ligação gratuita (0800); 
b. Que o fabricante possui site na internet disponibilizando 

atualizações de drivers para o equipamento proposto; 
c. Que os equipamentos propostos possuem assistência técnica 

credenciada ou conveniada na região do órgão a prestar 
assistência técnica, informando o nome, endereço e telefone da(s) 
empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestará(ão) serviços 
gratuitos de manutenção, durante o período de garantia; 

d. Que o equipamento foi projetado para o uso corporativo; 
e. Todas as declarações exigidas acima deverão ser apresentadas 

em original ou cópia autenticada por cartório competente, 
emitidas em papel timbrado, assinadas por pessoa responsável 
com indicação de cargo exercido na empresa, com firma 
reconhecida em cartório competente e ainda documento que 
comprove que a pessoa que está assinando tenha poderes para 
isso; 

f. Todos os certificados deverão obrigatoriamente ser apresentados 
em original ou através de cópia autenticada por cartório 
competente, com exceção de certificados emitidos através da 
internet, nos quais deverá constar obrigatoriamente a URL do site 
de origem. 

  

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 
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respectiva autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos 
aspectos técnicos da solução. 

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

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos 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) equipamento(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 equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro 
uso e não deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros 
problemas e, ainda, serem entregues em pleno estado de 
funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as 
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus 
Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios 
necessários para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, 
drivers, mídias e outros, os quais só serão recebidos juntamente com os 
respectivos equipamentos. Este item se aplica tanto para a entrega 
dos equipamentos quanto para substituições durante o período de 
garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a 
outros, bem como adicionar demais acessórios compatíveis 
tecnicamente, sem que isso constitua motivo para a Contratada se 
desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique danos materiais 
ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

9.  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 equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

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

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas 
etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, 

no mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
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quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas 
pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e 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. A Ordem de Fornecimento 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: 
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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 Ordem 
de Fornecimento, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 
(vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equip
amentos por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a mult
a de 10% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equip
amentos por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a p
enalidade 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.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de g
arantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chama
do de garantia por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e 
aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem 
solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, 
no caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 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; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata 
de Registro de Preços, na hipótese de recusa em assinar 
a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
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 
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d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos 
para entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá 
resultar no cancelamento do registro de preços 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) 

  

Garantia mínima de 03 (três) anos. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

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

  

  

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao 
Pregão Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento
 abaixodiscriminado: 
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Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

          

          

TOTAL:   

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pr
etendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebiment
o da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e 
equivalente, conforme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 08 de maio de 2019. 
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AANNEEXXOO  IIII  
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

 
Processo nº 0002349-08.2019.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 29/2018 
 
MINUTA 
 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado à 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, 
brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., CNPJ 
…....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais 
abaixo relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais 
aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) 
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL  
(R$) 

       

 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual 
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 15.12 
do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
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3.1. O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail ou 
ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o 
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais 
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de 
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão 
Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

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

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços 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 
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
obrigações contratuais; e 
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 
Contratada o contraditório e ampla defesa. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 17.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 55/2017. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a)  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 
preços; 

 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, 
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de 
Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

 
e) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos 
produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em 
português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
 
f)   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; 
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g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao 
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do 
objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações 
cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
 
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos 
e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela 
qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será 
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas 
neste Edital; 

 
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 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 recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados 
válidos para todos os efeitos; 
 
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 Estadual ou estar registrada junto ao 
SICAF em condição regular; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato;  
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r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1.  O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo 
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
6.2. Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis 
técnicos do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá 
em avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em 
duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de 
documentos técnicos que acompanham os equipamentos, informações 
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante; 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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6.6. 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. 
 
6.7. 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 à multa 
prevista na Seção 7. 
 
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1.   A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta 
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação 
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
b) 0,5% (meio por cento) por dia, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias 
corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
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 

a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não 
aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 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. 
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b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 
injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a 
incidência 30 (trinta) dias corridos; 

2. No caso de atraso injustificado na solução do 
chamado de garantia por prazo superior a 30 (trinta) 
dias corridos, aplica-se, adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior 
será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 
somente uma única vez a cada mês, independente 
da quantidade de equipamentos sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

 
7.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução 
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 
 
7.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
penalidades: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
 

7.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
7.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.  
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7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10.  Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

7.12.1.  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. 

 
7.13.  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 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
7.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
8 – DO PAGAMENTO. 

8.1 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 fiscal eletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e 
da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e  

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 
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8.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

8.7.  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. 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 03 
(três) vias de igual teor r forma, que, após lido e achado conforme, segue 
assinado pelas partes. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 
Pela Empresa 
                                          Representante da empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 4078 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Sr. Secretário

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços de
equipamentos de informática – computadores.

 
A SLC elaborou minuta de edital complementando as disposições referentes
ao recebimento dos equipamentos, às obrigações do contratante e às sanções
administrativas.
 
Salientamos que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame,
somente quanto ao item 02, devido à obrigatoriedade de destinação de até
25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do seu objeto às referidas
empresas, em conformidade com o disposto no art. 8º do Decreto nº
8.538/2015.
 
Informamos, ainda, que a Intenção de Registro de Preços nº 16/2019, restou
deserta, conforme comprovante (0563124).
 
Ressaltamos, ainda, que foi divulgado no edital o preço orçado pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
 
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo concordância
com os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos
em seus ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima
indicadas.
 

  

Informação 4078 (0563700)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 138



 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 08/07/2019, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 08/07/2019, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563700 e o código CRC 4A7219E8.

0002349-08.2019.6.02.8000 0563700v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.
Reporto-me à Informação 4078 (0563700), da SLC,

acerca da qual nada tenho a opor, para evoluir o feito à
análise do Sr. Assessor Jurídico.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2019, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563971 e o código CRC 95B07A5F.

0002349-08.2019.6.02.8000 0563971v1
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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 : 0002349-08.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS - MATERIAL DE INFORMÁTICA

 

Parecer nº 1323 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de registro de preços para

eventual aquisição de 100 (cem) computadores, mediante
registro de preços, conforme termo de referência 0538320, a
fim de substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação.

 
2. DO PROCEDIMENTO
Constam dos autos os seguintes documentos: 
- Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº

13/ 2019 (0514977), nos termos da Resolução CNJ nº
182/2013;

- Portaria 167/2019, que nomeou a  Comissão de
Planejamento (0526161);

- Estudos Preliminares (0528027), nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013;

- Termo de Referência (0538320); 
- Aprovação do TR pelo Secretário de Tecnologia da

Informação (0542819);
- Aprovação do TR pelo Secretário de

Administração (0542999)
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC (0548699);
- Planilhas de estimativa de preços  (0548697), com

total global estimado em R$ 534.133,33 (quinhentos e trinta e
quatro mil cento e trinta e três reais e trinta e três centavos);

- Reserva de Crédito (0553607) para cobrir as
despesas previstas para aquisição neste exercício;

- Comprovante de inclusão de IRP no Comprasnet
(0551147);

- Comprovante de IRP deserta (0557378);
-Comprovante de inclusão de nova IRP no

Comprasnet (0558045), considerando a reserva de 25% dos
itens para participação exclusiva de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte;

- Comprovante de IRP deserta novamente
(0563124);

-Minuta de edital de licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM (0563696), elaborada pela SLC, com participação
exclusiva de  microempresas e empresas de pequeno porte
somente para o item 2, objetivando o  Registro de Preços de
material de informática – computadores.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.

 
3. DO REGISTRO DE PREÇOS
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Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, com
alterações feitas pelo Decreto nº 9.488/2018.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0538320)

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 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, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.

Nota-se, também, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05, que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de exclusividade de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte quanto ao item 2 e e relativamente aos
critérios de deempate, quanto ao item 1.

 Igualmente,  a minuta da ata de registro de preços
encontra-se de acordo com os preceitos regulamentares
vigentes, inclusive no que concerne aos novos limites de
adesão previstos pelo Decreto nº 9.488/2018.
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5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
 Em face do que determina a PORTARIA

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

 

ItemQuestionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
O processo administrativo foi devidamente autuado?

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

2

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

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

SIM 0514977

3

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

Resolução nº 182/2013:
Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá ser
elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução,
pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em
harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), de modo a incluir todas as contratações
necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos
planejamentos do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá ser submetido até
o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano à autoridade
competente do órgão que deliberará sobre as ações e os
investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação a
serem realizados.

SIM 0514977

4
Consta dos autos Estudos Preliminares e Projeto Básico ou Termo
de Referência?

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013
SIM

0528027

0538320

5
Se a contratação for de mão de obra terceirizada, a Equipe de
Planejamento da Contratação elaborou Plano de Trabalho, nos
termos do art. 9º da Resolução nº 182/2013, antes de fazer o
Termo de Referência?

N/A  

6

A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da Contratação
estão cientes de que não poderão ser objeto de contratação de
STIC:

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

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

SIM  

7

Na hipótese de a contratação se destinar à aquisição de serviço de
Suporte Técnico aos processos de planejamento e avaliação da
qualidade da Solução STIC, o responsável indicado para N/A  
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7 supervisionar o contrato é servidor deste TRE?

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

 N/A  

8

A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da Contratação
estão cientes de que a empresa contratada para prover a STIC não
poderá ser a mesma que avalia, mensura ou fiscaliza o objeto da
contratação?

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

SIM  

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

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

11
Consta dos autos o Documento de Oficialização da Demanda,
contemplando os elementos enunciados no § 5º do art. 12 da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM  

12 Foi instituída equipe de planejamento da contratação, na forma dos
§§ 5º, 6º e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0526161

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

0538320

(item 11 -
SAD)

14
A equipe de planejamento foi quem elaborou e assinou os Estudos
Preliminares e o TR ou PB?

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

15
O titular da área demandante aprovou os termos da contratação?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0542819

16
A autoridade competente autorizou o prosseguimento da
contratação pretendida?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0543488

17

A Equipe de Planejamento da Contratação produziu justificativa para
a não elaboração da documentação exigida em cada uma das etapas
dos Estudos Preliminares da STIC (análise de viabilidade da
contratação, sustentação do contrato, estratégia para a contratação
e análise de risco)?

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

N/A  

18 O documento viabilidade da contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 14, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0528027

19 O documento sustentação do contrato contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 15, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0528027

20 O documento estratégia para a contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0528027

21 O documento análise de riscos contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0528027

22 A Equipe de Planejamento da Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os Estudos Preliminares da STIC? SIM 0538320

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

SIM 0538320

24 O Termo de Referência contém ainda os elementos mínimos
estabelecidos na Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0538320

25 O titular da área demandante aprovou os Estudos Preliminares e o
Termo de Referência da Contratação? SIM 0542819

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

Ref. art. 9º, II, § 1º do Decreto nº 5.450/2005
SIM 0542999
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27

Foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo mercado do
ramo do objeto da licitação?

Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. 9º, § 2º, do Decreto nº
5.450/2005, arts. 15, III e 43, IV da Lei nº 8.666/1993, art. 22,
IN/SLTI 04/2014 e IN/SLTI 05/2014.

SIM 0548699

28

Tratando-se de serviço, existe orçamento detalhado em planilhas
que expresse a composição de todos os seus custos unitários
baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo
do objeto da contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei 8.666/1993 e art.
15, XII, “a”, da IN/SLTI 02/2008), assim como a respectiva
pesquisa de preços realizada (art. 43, IV da Lei nº 8.666/93, art.
15, XII, “b”, IN/SLTI 02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário - TCU

N/A
 

 

29
Quando da utilização de método de pesquisa diverso do disposto
no § 2º do art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal situação justificada?

Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014
N/A  

30
No caso de pesquisa com menos de 3 preços/fornecedores, foi
apresentada justificativa?

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014
N/A  

31
A Seção de Compras avaliou a estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com aquele praticado no mercado
ou encaminhou a pesquisa para manifestação da unidade
demandante, conforme o caso?

SIM 0548699

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

NÃO  

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

N/A  

34
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor preço cotado?

SIM 0563696

35

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

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

SIM 0563696

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)?

NÃO  

37
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM 0538320

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?

NÃO  

 

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

N/A  

40

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

SIM 0563696

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

SIM  

42
As exigências relativas à
regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão
de acordo com a legislação?

SIM  

43
A forma de divulgação de licitação
está de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM  

44
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

NÃO  

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

NÃO  

46
A minuta de edital se abstém de
definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de
julgamento da licitação?

SIM  

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

N/A  

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

SIM (edital)

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

SIM (edital)

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

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

SIM (edital)

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para
a fornecedora, a obrigação de prestar garantia de execução
do contrato? (A decisão compete à autoridade que ordenar a
despesa).

NÃO  

53 A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento provisório e o definitivo? SIM (edital)

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

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

irreajustáveis 

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS  

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

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
SIM 0563696

58

A SLC/COMAP, em face do valor estimado do objeto, verificou
a possibilidade de a licitação ser exclusiva para
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM (Para o item
2)

59
A SLC verificou a incidência das exceções previstas no art. 10
do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
exclusividade?

N/A  

60
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

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

61

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

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

 Próxima fase

62
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Próxima fase

63
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

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

 Próxima fase

64
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no
DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

SIM 0558045

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

65

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

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

SIM  0556389

66
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa? Ref. art. 16, I, da Lei
Complementar nº 101/2000

N/A  

67
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa?

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

 

6. CONCLUSÃO

Após a análise da minuta apresentada, verificamos
a necessidade de algumas alterações, a saber:

 
a) inserir no preâmbulo a menção ao Decreto nº

9.488/2018, que alterou o Decreto nº 7.892/2013,
b) considerando que o item 2 (14 computadores) do
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Termo de Referência será restrito à participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, convém ajustar
a redação do item 12.2 do edital, para se referir apenas ao
item 1 "Após o encerramento, 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% superior à oferta vencedora";

c) no item 3.1 do Termo de Referência, ajustar a
redação "descrição do item 1", uma vez que ambos os itens
têm a mesma descrição;

d) haja vista o teor do art. 14 do Decreto
7.892/2013, incluir uma cláusula de publicidade na minuta da
Ata de Registro de Preços;

e) em face do previsto no item 16.1 do edital,
incluir na minuta da Ata de Registro de Preços uma cláusula
sobre a revisão dos valores registrados - Considerando o
disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, bem
como a regra do art. 2º, §4º da IN SLTI/MPOG n. 05, de 2014,
o prazo de 180 (cento e oitenta) dias deve ser considerado
como o intervalo máximo entre pesquisas de preços,
observando-se que a situação em concreto pode determinar a
diminuição desse intervalo;

f)  incluir na minuta da ata de registro de preços
cláusula sobre a vedação de efetuar acréscimos nos
quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata o §
1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

g) incluir na minuta da   ata de registro de preços
uma cláusula indicativa do foro competente para dirimir
eventuais questões advindas da execução do instrumento;

(a título de consulta, sugerimos os modelos de Ata
de Registro de Preços  da AGU  e da PGNF);

h) na minuta do edital, ponderar acerca da
necessidade de exigência de qualificação econômico-
financeira.

 
 
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 09/07/2019, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/07/2019, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564269 e o código CRC 27CA7AAB.

0002349-08.2019.6.02.8000 0564269v29
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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 julho de 2019.
Remeto os autos à SLC, para promover os

ajustes na minuta do edital enumerados pela AJ-DG, conforme
item 6 do Parecer 1323 (0564269).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/07/2019, às 21:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567060 e o código CRC A7BEBA49.

0002349-08.2019.6.02.8000 0567060v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  

  
Processo nº 0002349-08.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
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 ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro 
de Preços de material de informática – computadores, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
 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 7.892 de 
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-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, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a 
Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, 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. 
 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material 
de informática – computadores, para substituir equipamentos fora de garantia 
e/ou obsoletos, conforme quantidades e especificações descritas neste Edital e 
no seu Anexo I. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do 
referido ato. 
 
2.2.  A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL. 

2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação 
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específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 

 
2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser 
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar 
que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após 
negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida 
licitação. 

 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1.  Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os equipamentos devem possuir garantia mínima de 36 (trinta e 
seis) meses, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-
site). 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao item 1 os interessados do 
ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados 
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 

4.1.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao item 2 exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que 
atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 

 
4.1.2. A divisão do objeto licitado em dois itens, deve-se ao fato de o 
Comprasnet não permitir o cadastramento do benefício III (destinação de 
25% do quantitativo EXCLUSIVAMENTE para MICROEMPRESAS OU 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), em conformidade com o disposto no art. 
8º do Decreto nº 8.538/2015), quando a licitação for para registro de 
preços. 
 

4.2.  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. 
 
4.3. 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 fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.  
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4.4.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício do 
direito de preferência estabelecido no Decreto nº  7.174/2010 deverão declarar, 
em campo próprio no sistema, que atendem aos requisitos previstos na 
legislação. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência 
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
 
4.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.3.2. 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; 
 
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País; 

 
4.3.5. 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). 

 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
5.2. 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. 
 
5.3. 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. 
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5.4. 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 5.450/2005). 
 
5.5. 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 5.450/2005). 
 
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. 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. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.2.  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 (art. 13, inciso IV, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.3. 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. 
 

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

 
6.4.  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 6.7 do edital; e 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o ANEXO I deste 
Edital. 

 
6.4.1.  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. 

 
6.4.2.  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. 
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6.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constarem 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. 

 
6.4.3.  Não pode 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 6.12. 
 
6.4.4.  Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do 
material ofertado. 
 
6.4.5.  Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade 
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser 
registrada” do item, em conformidade com o disposto no ANEXO I 
deste Edital. 
 

6.5.  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). 
 
6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  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. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (ANEXO I) e as descrições constantes no Catálogo de 
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10. 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. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
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6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se 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. 
 
7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  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. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

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

 
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  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. 
 

8.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item. 
 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  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. 
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8.6.1.  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. 

 
8.7.  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. 
 
8.8. 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. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência 
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
10.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
10.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor unitário estimado pela Administração, sendo R$ 5.341,33 (cinco 
mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), para ambos os 
itens, que representa 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. 
 
10.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
10.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das propostas de preços. 
 
10.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
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10.5.1.  Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
11 – DA HABILITAÇÃO. 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

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

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 6.5. 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; 
 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (somente para o item 2).  

 
11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à 
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros 
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da 
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).  
 
11.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade. 
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11.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a continuidade da mesma. 

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

11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
11.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá 
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
11.4.4.  A abertura da fase recursal em relação ao resultado do 
certame ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 11.1. e no item 11.4.1, serão inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 
 
11.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
12.1. 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.  
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12.1.1.  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. 
 
12.1.2.  O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
12.1.3.  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. 

 
12.2. Após o encerramento, se para o item 1 houver 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% superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os 
itens terão desempate no lance. 
 
12.3. Para efeito do disposto no item 12.1., ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% 
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o 
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais 
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate. 
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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. 
 

12.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
12.5. 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. 
 
13 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP  
 
13.1.  Conforme instituído pelo Decreto nº 8.538/2015, fica reservada uma 
cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto, 
para contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  
 

13.1.1. Para garantir a efetividade do disposto no item 13.1, ante a 
impossibilidade do Comprasnet de permitir a inclusão do benefício tipo III 
quando a licitação for para registro de preço, houve a divisão do objeto 
licitado em dois itens. 

 
13.2.  Para a cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente. 
 
13.3.  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, 
será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é 
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o 
mesmo item.  
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.  
 
14.1.  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. 
 

14.1.1.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável 
pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de 
até 24h (vinte e quatro horas). 
 
14.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será 
definida e publicada nova data para realização do certame. 

 
14.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (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. 
 
15 – DOS RECURSOS. 
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15.1. 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. 
 
15.2. 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. 
 
15.3. 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 03 (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. 
 
15.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
15.5. 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. 
 
16 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
16.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
17 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
17.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

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

 
17.2.  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. 
 
17.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados 
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 17.3.1., podendo ser prorrogada uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 

 
17.3.1.   O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de 
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
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recebimento da convocação para assinatura do documento, em 
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993. 

 
17.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 17.3 será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
17.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
17.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
17.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 17.3.1, ensejará a aplicação das 
penalidades aludidas no item 17.12 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto nº 5.450/2005. 
 
17.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
17.9.  A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
17.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
17.11.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
17.12.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
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d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
17.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 17.12. será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
17.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 

a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

17.13.  O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto 
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, 
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções 
contratuais e legais. 
 

17.13.1.   O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros 
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
17.14.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
17.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
17.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
17.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
17.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
18 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
18.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
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a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata, conforme subitem 17.15 deste Edital. 
 

18.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

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

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços 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. 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
  
19.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 17.15 deste Edital. 

 
19.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 
preços; 

 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, 
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de 
Preços, na Ordem de Fornecimento, 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 
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trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será 
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas 
neste Edital; 

 
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 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 recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados 
válidos para todos os efeitos; 
 
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 Estadual ou estar registrada junto ao 
SICAF em condição regular; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato;  
 
r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 
 

20 – DA PUBLICIDADE. 
 
20.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado 
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
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11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
21.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo 
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
21.2. Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis 
técnicos do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá 
em avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem, realizados em 
duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de 
documentos técnicos que acompanham os equipamentos, informações 
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante; 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

21.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
21.4. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
21.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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21.6. 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. 
 
21.7. 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 à multa 
prevista na Seção 22. 
 
22 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 
22.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
22.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
22.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
22.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
a) 0,5% (meio por cento) por dia, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias 
corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
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 

a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não 
aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 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. 
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b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 
injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a 
incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do 
chamado de garantia por prazo superior a 30 (trinta) 
dias corridos, aplica-se, adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior 
será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 
somente uma única vez a cada mês, independente 
da quantidade de equipamentos sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

 
22.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução 
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 
 
22.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
penalidades: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
 

22.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
22.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
22.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.  
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22.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
22.10.  Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
22.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
22.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

22.12.1.  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. 

 
22.13.  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 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
22.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
23 – DO PAGAMENTO. 

23.1.  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 fiscal eletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e 
da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e  

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 
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23.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

23.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
23.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
23.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
23.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

23.7.  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. 

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
25.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
25.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 
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25.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.4.   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. 

 
25.5. 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. 
 
25.6. 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. 
 
25.7. 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. 
 
25.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
25.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e 
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 
 
25.10.  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. 
 
25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso 
de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO 
SUGESTIVO); e 
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ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. 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 
Registro de Preço para aquisição de computadores para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

02. Quantidade 

Registro de Preço de 100 (cem) computadores, 
acompanhados de 02 (dois) monitores cada, sendo: 

- Item 01: 86 (oitenta e seis) unidades; e 
- Item 02: 14 (quatorze) unidades. 

Previsão de até 84 (oitenta e quatro) computadores, 
acompanhados de 02 (dois) monitores cada para o exercício 
2019. 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

Há a necessidade de se buscar o 
detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO 
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

Os equipamentos devem ter no mínimo: 01 
HD de 500GB, Suporte para 03 monitores, 8Gb de 
memória, conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) 
anos de garantia on-site; serem acompanhados de 02 
(dois) monitores de 21 polegadas. 

04. Valor Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, 
serão objeto de levantamento por parte da Seção de 
Compras, em momento oportuno. 

Todavia, ao considerar a média dos preços 
levantados no Item 4 dos Estudo Preliminares apuramos 
um valor médio de R$ 4.167,00/Unid. 

05. Justificativa 

 Computadores atualmente em uso e necessários estão 
fora de garantia ou obsoletos; 

 Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  
de equipamentos com desempenho adequado ao 
desenvolvimento de suas atividades; 

 Vários dos computadores em uso têm apresentado 
problemas de ordem técnica tais como falha em disco 
rígidos e monitores, tornando a situação mais crítica 
com o final de garantia. 

 Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento 
de Oficialização da Demanda. 

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

07. Adjudicação (Por Item) 
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08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

09. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e 
sexta-feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora SSO/CIE/STI 

11. Unidade Gestora SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Registro de Preço para aquisição de computadores  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço para aquisição de computadores  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 
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Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, 
de equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não 
mais cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, 
evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, 
esculpida em garantia, da efetividade e continuidade do mister da Secretaria. 

  

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, 
art 3º, incisos: 

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas 
aquisições/fornecimentos até que se supra progressivamente toda a demanda 
de substituição progressiva; 

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em 
número limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo 
precisem ser estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de 
garantia. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A contratação visa, além de promover ações no sentido de 
elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os 
computadores demandados e: 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades 
administrativas e judiciais. 

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais 
e administrativas. 

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

 Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade 
produtiva atualizada. 

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

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e 
tecnologia em seus dois aspectos apontados: 

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e 
judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do 
Poder Judiciário nos seguintes aspectos: 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e 
administrativas. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de 
Alagoas – 2017/2022 nos seguintes aspectos: 
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1. Viabilizar serviços e soluções de TIC. 

Os  itens  são objeto de suplementação orçamentária para o exercício 2019 e 
estão previstos na Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de Informática - 
Equipamentos de Processamento de Dados e, neste sentido, por se tratar de 
Registro de Preços, trata-se de antecipação de ações internas para agilizar a 
aquisição no exercício 2020, vez que tal será ano eleitoral, onde, por certo, 
haverá acumulou doutras atividades. 

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 0002349-08.2019.6.02.8000 

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

É pretendida a renovação do parque de 
computadores/estações. 

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

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser 
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se 
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços. 

  

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

Os bens e serviços a serem contratados possuem 
características comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, 
cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente 
definidos neste Termo de Referência. 

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, cada ordem de fornecimento 
derivado do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do 
Registro de Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir 
de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, 
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto, 
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de 
realizar diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de 
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fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os 
preços permanecerem à disposição da Administração. 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 
Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação 
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública 
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União 
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa 
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações 
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que 
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o 
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é 
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 
Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação 
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública 
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União 
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa 
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações 
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que 
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atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o 
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é 
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

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

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de 
infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito 
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da 
previsibilidade. 

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

1. CONFORMIDADE 
1. O equipamento deverá constar na Lista de BIOS & Firmware 

Compatibility para a solução de rastreamento e segurança da 
Absolute Software (http://www.absolute.com/en/partners/bios-
compatibility) prevista nas especificações tecnicas, comprovando 
assim sua compatibilidade e homologação com a mesma. 

2. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base 
na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do 
respectivo certificado; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados 
(PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva 
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação 
de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que 
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme 
previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat 
(Eletronic Product Environmental Assessment Tool), com 
certificado na categoria mínima Gold; 

2. COMPATIBILIDADE 
1. HCL Microsoft Windows 7 X64 (https://sysdev.microsoft.com/en-

us/hardware/lpl/); 
2. HCL Linux para uma dessas distribuições: Ubuntu, RedHat ou 

Suse. 

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 da Ata 

de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 
por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
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3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 
o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar 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) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser 
contratado. 

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantida
des, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata 
de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e 
no Contrato; 

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

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

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

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

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
 da Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos 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, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão 
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, 
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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.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades n
ecessárias para prestar a garantia on-site. 

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto (itens  1 e 2 têm a mesma descrição) 

 Computador de mesa desktop 

 Computador de mesa desktop tipo torre de formato pequeno (Ultra small form 
factor), com 8 GB de memória principal, disco rígido de, no mínimo, 500 GB, 
sistema operacional Windows Pro 10 ou superior em português com as 
seguintes especificações técnicas mínimas: 

  

1. Placa Mãe 
1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento 

ofertado ou desenvolvida especialmente para o mesmo em 
regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto 
aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum; 

2. Deverá estar identificada por serigrafado ou equivalente na PCB 
(Printed Circuit Board) em processo industrial, não sendo 
permitidas etiquetas ou adesivos ou quaisquer alterações na 
mesma; 

3. Chipset mínimo Intel Q87 Express ou AMD A88X, modelos 
superiores serão aceitos; 

4. Deverá possuir suporte para processadores de núcleo duplo e 
quádruplo (Dual Core, Quad Core ou tecnologia semelhante); 

5. Deverá possuir Chip de Segurança TPM Versões 1.2 e 2.0 (Trusted 
Platform Module) integrado à placa principal; 

6.  Deverá através do software de segurança gerenciar as 
permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo 
gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a 
recursos de como, por exemplo: Permitir ou Bloquear acesso às 
portas USB; Permitir ou Bloquear acesso aos periféricos de 
conexão com o ambiente externo “Placa de Rede, Modem, 
Bluetooth, DVD+/-RW, etc...”; 

7. O licenciamento do software deve contemplar suporte, 
atualização e garantia de evolução pelo período igual à garantia 
do equipamento ofertado sem qualquer custo adicional; 
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8. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente; 

. 

  

2. BIOS 
1. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, 

configuração e controle remotos; 
2. A interface de configuração deverá ser em, pelo menos, um dos 

idiomas: Português do Brasil ou Inglês; 
3. A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável 

diretamente pelo microcomputador; 
4. Apresentar controle de permissões de acesso através de senha, 

com dois perfis mínimos, um para inicializar o equipamento e 
outro para recursos de gerência; 

5. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da 
internet todas as atualizações de BIOS, devendo a aplicação 
permitir atualização online por meio do sistema operacional 
Microsoft Windows Pro 10; 

  

3. Processador 
1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos de processamento; 
2. Arquitetura x86; 
3. Deverá ter frequência de operação por núcleo de, no mínimo, 3,0 

Ghz, sendo considerando para efeito de comprovação desta os 
valores alcançados no modo nativo da CPU ou nas tecnologias 
Turbo Boost (Intel) ou Boost Frequency (AMD); 

4. Somente serão aceitos processadores Intel de Quarta Geração ou 
superior e AMD baseados na nova tecnologia APU; 

5. Possuir memória cache total de, no mínimo, 6 MB (três 
Megabytes); 

6. Deverá possuir uma conexão com memória capaz de suportar, no 
mínimo, 25 GB/s (vinte e cinco gigabytes por segundo) por canal; 

7. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 
bits e 64 bits; 

8. O cooler do processador deverá ser fabricado pelo fornecedor do 
processador, ou do equipamento ou fornecido em regime de OEM; 

  

4. Chipset 
1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 8 GB 

(oito gigabytes), padrão DDR3 de 1600 MHz, ou superior; 
2. Deverá suportar o barramento PCI Express x16; 
3. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou 

superior; 
4. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da 

energia; 
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5. Memória RAM (Random Access Memory) 
1. Deverá possuir memória mínima de 8 GB (oito Gigabytes); 
2. Deverá ser no padrão PC3-12800, DDR3 1600 MHz ou superior; 
3. Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual 

Channel Memory) para um melhor desempenho; 
4. Deverá possuir no mínimo 01 (um) slot livre para expansão; 

  

6. Unidades de armazenamento 
1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade 

mínima de 500 GB (quinhentos Gigabytes), padrão SATA-III com 
velocidade mínima de 6.0 Gbit/s, velocidade de rotação de, no 
mínimo, 5400 rpm, cache de, no mínimo, 8 MB (oito megabytes), 
com tecnologia SMART III e NCQ (Native Command Queuing) ou 
superior para detecção de pré-falhas do disco rígido, devendo 
possuir ainda Buffer mínimo de 64MB e Tempo Médio de Acesso 
não superior a 13ms ou em substituição ao NCQ, disco rígido com 
capacidade mínima de 256GB no padrão SSD, de 6.0Gb/s; 

  

7. Interface de Vídeo 
1. Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica com Tecnologia 3D 

padrão PCI Express x16 ou integrada, com no mínimo 1 GB de 
memória com suporte a utilização de 2 (dois) monitores, devendo 
possuir no mínimo 01(uma) Interface VGA (DB-15); 

2. Deverá possuir profundidade de cores de, no mínimo, 32 bpp 
(trinta e dois bits por pixel) com resolução de 2048x1536 pixels; 

3. Compatibilidade com DirectX 11, OpenGL 4 ou superior e OpenCL 
1.2 ou superior; 

4. Deverá ter recursos para utilização de 02 (dois) monitores com 
opção de imagem ou extensão da área de trabalho; 

5. Deverá ter no mínimo 02 conectores externos HDMI ou DVI ou 
Display Port; 

6. Deverão ser fornecidos adaptadores de modo que o monitor 
fornecido possa ser ligado a qualquer uma das portas da 
controladora e assegurar, assim, o funcionamento dos 02 (dois) 
monitores simultaneamente. 

  

8. Interface de rede cabeada 
1. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe; 
2. Total compatibilidade aos padrões IEEE 802.1P, 802.3, 802.3AB, 

802.3u e 802.3x; 
3. Deverá suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em 

modo full-duplex; 
4. Deverá possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalação remota 

através da rede; 
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5. Deverá suportar os padrões: WOL e PXE 2.0; 
6. Deverá suportar o padrão ASF 2.0 ou SNMP v3; 

  

9. Interface de som 
1. Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play; 
2. Possuir, no mínimo, 01 (um) alto-falante interno com potência 

mínima de 1 Watt que seja desativado automaticamente quando 
um dispositivo de áudio externo for conectado à interface frontal 
de som “line-out”; 

  

10. Teclado 
1. Devera ser fornecido 01 (um) teclado com, no mínimo, 107 teclas, 

padrão ABNT II; 
2. Conector tipo PS/2 ou USB; 
3. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não 

podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 
4. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

11. Mouse 
1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento; 
2. Tipo óptico; 
3. Resolução de, no mínimo, 1000 dpi; 
4. O tipo de conexão deverá ser PS/2 ou USB; 
5. Possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de 

rolagem “scroll”; 
6. Deverá ser ergonômico e ambidestro (simétrico); 
7. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

12. Gabinete 
1. Gabinete deverá ser do padrão Ultra Small Form Factor com índice 

de ruído de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152; 
2. Volume de no máximo 2,5 litros; 
3. Deverá possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura 

para controle de acesso ao interior do gabinete, não sendo aceitas 
adaptações no mesmo; 

4. Em caso de sistema de controle de acesso baseado em chaves, 
dever possuir o mesmo segredo e serem entregues na mesma 
quantidade dos gabinetes, devendo fazer parte do projeto original 
do equipamento. 

5. Deverá possuir botão liga/desliga; 
6. Deverá possuir auto-falante interno ao gabinete, de alta precisão, 

com saída para fones de ouvido e entrada para microfone no 
painel frontal, não sendo aceitas caixas de som externas; 

7. Deve possuir tratamento anticorrosivo; 
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8. Possuir 2 (duas) portas USB na parte frontal do gabinete para 
facilitar o uso de dispositivos como câmeras e pen-drive; 

9. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um) 
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso 
de microfones e fones de ouvido. 

10. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

13. Alimentação 
1. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento 

automático de 110/220; 
2. Deverá possuir tecnologia de correção do fator de potência (PFC) 

com fator de potência igual ou maior do que 0,9 (zero vírgula 
nove); 

3. Deverá ter eficiência de, no mínimo, 85%; 
4. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova 

norma do INMETRO NBR 14136; 

  

14. Monitor 
1. Deverão ser fornecidos 02 monitores por equipamento; 
2. Deverá ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED; 
3. Deverá ser do formato 16:10 ou 16:9; 
4. Deverá possuir, no mínimo, 21 (vinte e uma) polegadas na 

diagonal; 
5. Ajuste de altura de no mínimo 100 mm e de rotação de no mínimo 

90°; 
6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms; 
7. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; 
8. Possuir característica anti-reflexiva; 
9. Contraste estático de no mínimo 1000:1 
10. No mínimo os seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, 

Posição (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / 
Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de 
Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu 
Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, 
Idioma e Posição (H/V); 

11. Alimentação de 100 a 240 Volts com comutação automática de 
voltagem; 

12. Peso do equipamento de no máximo 4 Kg (quatro quilogramas); 
13. Conector DVI-D (digital) ou superior ou HDMI; 
14. Deverá vir acompanhado de cabo de alimentação; 
15. Deverá vir acompanhado de pelo menos um cabo de interface de 

vídeo compatível com o produto nos padrões do seu conector DVI 
ou HDMI; 

16. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

15. Softwares 

Minuta de edital alterada (0567479)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 185



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

1. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional 
Microsoft Windows Pro 10 64 bits, ou superior, pré-instalado, em 
português do Brasil, com licença de uso; 

2. O equipamento deverá acompanhar mídia de instalação do 
sistema operacional e mídia com todos os drivers necessários 
para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da 
configuração original de fábrica do equipamento; 

  

16. Documentação 
1. Acompanhar documentação em português ou inglês, em papel ou 

CD-ROM; 
2. Todas as especificações deste item devem ser comprovadas 

através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou 
declaração fornecida pelo próprio fabricante ou fornecedor; 

  

17. Condições gerais 

; 

1. O microcomputador, monitor, teclado e mouse devem permanecer com 
sua total integridade mecânica e funcional, depois de montado e 
embalado, e submetido às vibrações especificadas que podem ocorrer 
durante o transporte do equipamento, sendo expressamente proibida a 
utilização de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixação das 
placas e conectores; 

2. Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à 
sua instalação bem como a de seus componentes 

  

18. Garantia, suporte técnico e declarações 

  

1. O equipamento e seus acessórios ofertados (marca e modelo), não 
poderão estar em processo de descontinuidade e não poderão ser 
descontinuados até 60 (sessenta) dias após a data da abertura do 
certame 

2. O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e 
seis) meses “on-site” do fabricante, para reposição de peças, podendo 
ser de responsabilidade a mão de obra e atendimento no local por parte 
do fabricante ou através de suas assistências técnicas conveniadas ao 
fabricante; 

3. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante 
(informar URL para comprovação), que faça a validação e verificação da 
garantia do equipamento através da inserção do número de série do 
equipamento; 

4. A empresa licitante deverá apresentar declaração, onde conste: 

Minuta de edital alterada (0567479)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 186



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

a. Que possui central telefônica “própria” para abertura de 
chamados técnicos através de ligação gratuita (0800); 

b. Que o fabricante possui site na internet disponibilizando 
atualizações de drivers para o equipamento proposto; 

c. Que os equipamentos propostos possuem assistência técnica 
credenciada ou conveniada na região do órgão a prestar 
assistência técnica, informando o nome, endereço e telefone da(s) 
empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestará(ão) serviços 
gratuitos de manutenção, durante o período de garantia; 

d. Que o equipamento foi projetado para o uso corporativo; 
e. Todas as declarações exigidas acima deverão ser apresentadas 

em original ou cópia autenticada por cartório competente, 
emitidas em papel timbrado, assinadas por pessoa responsável 
com indicação de cargo exercido na empresa, com firma 
reconhecida em cartório competente e ainda documento que 
comprove que a pessoa que está assinando tenha poderes para 
isso; 

f. Todos os certificados deverão obrigatoriamente ser apresentados 
em original ou através de cópia autenticada por cartório 
competente, com exceção de certificados emitidos através da 
internet, nos quais deverá constar obrigatoriamente a URL do site 
de origem. 

  

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 equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico 
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 
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3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por 
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(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 equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro 
uso e não deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros 
problemas e, ainda, serem entregues em pleno estado de 
funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as 
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus 
Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios 
necessários para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, 
drivers, mídias e outros, os quais só serão recebidos juntamente com os 
respectivos equipamentos. Este item se aplica tanto para a entrega 
dos equipamentos quanto para substituições durante o período de 
garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a 
outros, bem como adicionar demais acessórios compatíveis 
tecnicamente, sem que isso constitua motivo para a Contratada se 
desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique danos materiais 
ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

9.  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 equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

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

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas 
etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, 

no mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas 
pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
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Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) 
(Art. 18, § 3º, III, a, 3): 

1. A Ordem de Fornecimento 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: 
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i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem 
de Fornecimento, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 
(vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equip
amentos por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a mult
a de 10% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equip
amentos por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a p
enalidade 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.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de g
arantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chama
do de garantia por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e 
aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem 
solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, 
no caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 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; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata 
de Registro de Preços, na hipótese de recusa em assinar 
a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
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 do chamado de garantia dos equipamentos poderá 
resultar no cancelamento do registro de preços com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou 
cobrado judicialmente; 
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5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar 
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular 
procedimento administrativo. 
. 
  

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

  

Garantia mínima de 03 (três) anos. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

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

  

  

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao 
Pregão Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento
 abaixodiscriminado: 

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

          

          

TOTAL:   
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Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pr
etendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebiment
o da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e 
equivalente, conforme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 08 de maio de 2019. 
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AANNEEXXOO  IIII  
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

 
Processo nº 0002349-08.2019.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 29/2018 
 
MINUTA 
 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado à 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, 
brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., CNPJ 
…....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais 
abaixo relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais 
aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) 
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL  
(R$) 

       

 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual 
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 15.12 
do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
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3.1. O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail ou 
ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o 
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais 
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de 
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão 
Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

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

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços 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 
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
obrigações contratuais; e 
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 
Contratada o contraditório e ampla defesa. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 17.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 55/2017. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a)  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 
preços; 

 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, 
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de 
Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

 
e) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos 
produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em 
português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
 
f)   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; 
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g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao 
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do 
objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações 
cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
 
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos 
e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela 
qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será 
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas 
neste Edital; 

 
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 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 recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados 
válidos para todos os efeitos; 
 
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 Estadual ou estar registrada junto ao 
SICAF em condição regular; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato;  
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r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1.  O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo 
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
6.2. Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis 
técnicos do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá 
em avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em 
duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de 
documentos técnicos que acompanham os equipamentos, informações 
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante; 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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6.6. 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. 
 
6.7. 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 à multa 
prevista na Seção 7. 
 
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1.   A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta 
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação 
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
b) 0,5% (meio por cento) por dia, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias 
corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
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 

a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não 
aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 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. 
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b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 
injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a 
incidência 30 (trinta) dias corridos; 

2. No caso de atraso injustificado na solução do 
chamado de garantia por prazo superior a 30 (trinta) 
dias corridos, aplica-se, adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior 
será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 
somente uma única vez a cada mês, independente 
da quantidade de equipamentos sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

 
7.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução 
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 
 
7.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
penalidades: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
 

7.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
7.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.  
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7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10.  Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

7.12.1.  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. 

 
7.13.  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 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
7.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
8 – DO PAGAMENTO. 

8.1. 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 fiscal eletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e 
da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e  

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 
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8.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

8.7.  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. 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
10 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
10.1. Os preços registrados nesta ata são fixos e irreajustáveis. No entanto, 
tais valores admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 

11 – DA PUBLICAÇÃO 

11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO 
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12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do 
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue 
assinado pelas partes. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 
Pela Empresa 
                                          Representante da empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.
À SAD,
para análise da alínea "h" do parecer 1323 da AJ-

DG, mais especificamente "ponderar acerca da necessidade de
exigência de qualificação econômico-financeira".

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/07/2019, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567482 e o código CRC D173FD4A.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.
Retornem os autos à SLC para seguir, quanto à

questão suscitada no Despacho 0567482, os parâmetros de
qualificação exigidos em contratações similares realizadas por
este Órgão. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/07/2019, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567553 e o código CRC 9A265576.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  

  
Processo nº 0002349-08.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
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 ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro 
de Preços de material de informática – computadores, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
 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 7.892 de 
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-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, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a 
Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, 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. 
 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material 
de informática – computadores, para substituir equipamentos fora de garantia 
e/ou obsoletos, conforme quantidades e especificações descritas neste Edital e 
no seu Anexo I. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do 
referido ato. 
 
2.2.  A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL. 

2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação 
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específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 

 
2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser 
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar 
que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após 
negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida 
licitação. 

 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1.  Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os equipamentos devem possuir garantia mínima de 36 (trinta e 
seis) meses, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-
site). 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao item 1 os interessados do 
ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados 
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 

4.1.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao item 2 exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que 
atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 

 
4.1.2. A divisão do objeto licitado em dois itens, deve-se ao fato de o 
Comprasnet não permitir o cadastramento do benefício III (destinação de 
25% do quantitativo EXCLUSIVAMENTE para MICROEMPRESAS OU 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), em conformidade com o disposto no art. 
8º do Decreto nº 8.538/2015), quando a licitação for para registro de 
preços. 
 

4.2.  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. 
 
4.3. 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 fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.  
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4.4.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício do 
direito de preferência estabelecido no Decreto nº  7.174/2010 deverão declarar, 
em campo próprio no sistema, que atendem aos requisitos previstos na 
legislação. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência 
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
 
4.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.3.2. 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; 
 
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País; 

 
4.3.5. 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). 

 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
5.2. 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. 
 
5.3. 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. 
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5.4. 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 5.450/2005). 
 
5.5. 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 5.450/2005). 
 
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. 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. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.2.  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 (art. 13, inciso IV, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.3. 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. 
 

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

 
6.4.  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 6.7 do edital; e 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o ANEXO I deste 
Edital. 

 
6.4.1.  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. 

 
6.4.2.  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. 
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6.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constarem 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. 

 
6.4.3.  Não pode 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 6.12. 
 
6.4.4.  Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do 
material ofertado. 
 
6.4.5.  Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade 
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser 
registrada” do item, em conformidade com o disposto no ANEXO I 
deste Edital. 
 

6.5.  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). 
 
6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  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. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (ANEXO I) e as descrições constantes no Catálogo de 
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10. 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. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
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6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se 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. 
 
7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  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. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

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

 
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  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. 
 

8.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item. 
 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  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. 
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8.6.1.  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. 

 
8.7.  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. 
 
8.8. 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. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência 
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
10.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
10.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor unitário estimado pela Administração, sendo R$ 5.341,33 (cinco 
mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), para ambos os 
itens, que representa 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. 
 
10.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
10.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das propostas de preços. 
 
10.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
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10.5.1.  Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
11 – DA HABILITAÇÃO. 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

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

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 6.5. 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; 
 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (somente para o item 2).  

 
e) Quanto à qualificação econômico-financeira: 

e.1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias 
da data de abertura do certame.  

11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à 
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros 
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da 
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).  
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11.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade. 

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

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

11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
11.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá 
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
11.4.4.  A abertura da fase recursal em relação ao resultado do 
certame ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 11.1. e no item 11.4.1, serão inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 
 
11.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
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12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
12.1. 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.  

 
12.1.1.  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. 
 
12.1.2.  O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
12.1.3.  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. 

 
12.2. Após o encerramento, se para o item 1 houver 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% superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os 
itens terão desempate no lance. 
 
12.3. Para efeito do disposto no item 12.1., ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
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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. 
 

12.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
12.5. 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. 
 
13 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP  
 
13.1.  Conforme instituído pelo Decreto nº 8.538/2015, fica reservada uma 
cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto, 
para contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  
 

13.1.1. Para garantir a efetividade do disposto no item 13.1, ante a 
impossibilidade do Comprasnet de permitir a inclusão do benefício tipo III 
quando a licitação for para registro de preço, houve a divisão do objeto 
licitado em dois itens. 

 
13.2.  Para a cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente. 
 
13.3.  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, 
será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é 
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o 
mesmo item.  
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.  
 
14.1.  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. 
 

14.1.1.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável 
pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de 
até 24h (vinte e quatro horas). 
 
14.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será 
definida e publicada nova data para realização do certame. 

 
14.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por 
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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. 
 
15 – DOS RECURSOS. 
 
15.1. 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. 
 
15.2. 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. 
 
15.3. 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 03 (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. 
 
15.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
15.5. 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. 
 
16 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
16.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
17 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
17.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

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

 
17.2.  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. 
 
17.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados 
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 17.3.1., podendo ser prorrogada uma vez, por igual 
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período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 

 
17.3.1.   O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de 
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da convocação para assinatura do documento, em 
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993. 

 
17.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 17.3 será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
17.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
17.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
17.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 17.3.1, ensejará a aplicação das 
penalidades aludidas no item 17.12 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto nº 5.450/2005. 
 
17.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
17.9.  A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
17.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
17.11.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
17.12.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
17.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 17.12. será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
17.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 

a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

17.13.  O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto 
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, 
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções 
contratuais e legais. 
 

17.13.1.   O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros 
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
17.14.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
17.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
17.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
17.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
17.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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18 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
18.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata, conforme subitem 17.15 deste Edital. 
 

18.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

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

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços 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. 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
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19.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 17.15 deste Edital. 

 
19.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 
preços; 

 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, 
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de 
Preços, na Ordem de Fornecimento, 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; 
 

Minuta alterada (0568089)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 221



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

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 Edital; 

 
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 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 recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados 
válidos para todos os efeitos; 
 
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 Estadual ou estar registrada junto ao 
SICAF em condição regular; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato;  
 
r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 
 

20 – DA PUBLICIDADE. 
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20.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado 
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
21.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo 
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
21.2. Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis 
técnicos do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá 
em avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem, realizados em 
duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de 
documentos técnicos que acompanham os equipamentos, informações 
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante; 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

21.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
21.4. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
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21.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
21.6. 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. 
 
21.7. 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 à multa 
prevista na Seção 22. 
 
22 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 
22.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
22.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
22.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
22.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
a) 0,5% (meio por cento) por dia, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias 
corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
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 

a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não 
aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 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. 
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b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 
injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a 
incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do 
chamado de garantia por prazo superior a 30 (trinta) 
dias corridos, aplica-se, adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior 
será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 
somente uma única vez a cada mês, independente 
da quantidade de equipamentos sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

 
22.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução 
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 
 
22.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
penalidades: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
 

22.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
22.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
22.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.  
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22.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
22.10.  Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
22.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
22.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

22.12.1.  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. 

 
22.13.  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 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
22.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
23 – DO PAGAMENTO. 

23.1.  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 fiscal eletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e 
da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e  

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 
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23.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

23.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
23.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
23.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
23.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

23.7.  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. 

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
25.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
25.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 
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25.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.4.   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. 

 
25.5. 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. 
 
25.6. 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. 
 
25.7. 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. 
 
25.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
25.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e 
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 
 
25.10.  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. 
 
25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso 
de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO 
SUGESTIVO); e 
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ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. 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  

 

 

 

 

Minuta alterada (0568089)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 229



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

01. Objeto 
Registro de Preço para aquisição de computadores para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

02. Quantidade 

Registro de Preço de 100 (cem) computadores, 
acompanhados de 02 (dois) monitores cada, sendo: 

- Item 01: 86 (oitenta e seis) unidades; e 
- Item 02: 14 (quatorze) unidades. 

Previsão de até 84 (oitenta e quatro) computadores, 
acompanhados de 02 (dois) monitores cada para o exercício 
2019. 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

Há a necessidade de se buscar o 
detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO 
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

Os equipamentos devem ter no mínimo: 01 
HD de 500GB, Suporte para 03 monitores, 8Gb de 
memória, conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) 
anos de garantia on-site; serem acompanhados de 02 
(dois) monitores de 21 polegadas. 

04. Valor Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, 
serão objeto de levantamento por parte da Seção de 
Compras, em momento oportuno. 

Todavia, ao considerar a média dos preços 
levantados no Item 4 dos Estudo Preliminares apuramos 
um valor médio de R$ 4.167,00/Unid. 

05. Justificativa 

 Computadores atualmente em uso e necessários estão 
fora de garantia ou obsoletos; 

 Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  
de equipamentos com desempenho adequado ao 
desenvolvimento de suas atividades; 

 Vários dos computadores em uso têm apresentado 
problemas de ordem técnica tais como falha em disco 
rígidos e monitores, tornando a situação mais crítica 
com o final de garantia. 

 Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento 
de Oficialização da Demanda. 

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

07. Adjudicação (Por Item) 
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08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

09. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e 
sexta-feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora SSO/CIE/STI 

11. Unidade Gestora SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Registro de Preço para aquisição de computadores  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço para aquisição de computadores  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 
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Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, 
de equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não 
mais cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, 
evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, 
esculpida em garantia, da efetividade e continuidade do mister da Secretaria. 

  

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, 
art 3º, incisos: 

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas 
aquisições/fornecimentos até que se supra progressivamente toda a demanda 
de substituição progressiva; 

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em 
número limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo 
precisem ser estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de 
garantia. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A contratação visa, além de promover ações no sentido de 
elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os 
computadores demandados e: 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades 
administrativas e judiciais. 

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais 
e administrativas. 

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

 Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade 
produtiva atualizada. 

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

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e 
tecnologia em seus dois aspectos apontados: 

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e 
judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do 
Poder Judiciário nos seguintes aspectos: 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e 
administrativas. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de 
Alagoas – 2017/2022 nos seguintes aspectos: 
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1. Viabilizar serviços e soluções de TIC. 

Os  itens  são objeto de suplementação orçamentária para o exercício 2019 e 
estão previstos na Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de Informática - 
Equipamentos de Processamento de Dados e, neste sentido, por se tratar de 
Registro de Preços, trata-se de antecipação de ações internas para agilizar a 
aquisição no exercício 2020, vez que tal será ano eleitoral, onde, por certo, 
haverá acumulou doutras atividades. 

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 0002349-08.2019.6.02.8000 

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

É pretendida a renovação do parque de 
computadores/estações. 

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

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser 
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se 
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços. 

  

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

Os bens e serviços a serem contratados possuem 
características comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, 
cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente 
definidos neste Termo de Referência. 

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, cada ordem de fornecimento 
derivado do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do 
Registro de Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir 
de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, 
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto, 
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de 
realizar diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de 
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fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os 
preços permanecerem à disposição da Administração. 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 
Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação 
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública 
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União 
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa 
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações 
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que 
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o 
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é 
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 
Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação 
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública 
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União 
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa 
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações 
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que 
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atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o 
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é 
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

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

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de 
infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito 
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da 
previsibilidade. 

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

1. CONFORMIDADE 
1. O equipamento deverá constar na Lista de BIOS & Firmware 

Compatibility para a solução de rastreamento e segurança da 
Absolute Software (http://www.absolute.com/en/partners/bios-
compatibility) prevista nas especificações tecnicas, comprovando 
assim sua compatibilidade e homologação com a mesma. 

2. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base 
na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do 
respectivo certificado; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados 
(PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva 
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação 
de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que 
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme 
previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat 
(Eletronic Product Environmental Assessment Tool), com 
certificado na categoria mínima Gold; 

2. COMPATIBILIDADE 
1. HCL Microsoft Windows 7 X64 (https://sysdev.microsoft.com/en-

us/hardware/lpl/); 
2. HCL Linux para uma dessas distribuições: Ubuntu, RedHat ou 

Suse. 

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 da Ata 

de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 
por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
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3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 
o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar 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) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser 
contratado. 

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantida
des, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata 
de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e 
no Contrato; 

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

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

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

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

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
 da Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos 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, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão 
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, 
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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.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades n
ecessárias para prestar a garantia on-site. 

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto (itens  1 e 2 têm a mesma descrição) 

 Computador de mesa desktop 

 Computador de mesa desktop tipo torre de formato pequeno (Ultra small form 
factor), com 8 GB de memória principal, disco rígido de, no mínimo, 500 GB, 
sistema operacional Windows Pro 10 ou superior em português com as 
seguintes especificações técnicas mínimas: 

  

1. Placa Mãe 
1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento 

ofertado ou desenvolvida especialmente para o mesmo em 
regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto 
aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum; 

2. Deverá estar identificada por serigrafado ou equivalente na PCB 
(Printed Circuit Board) em processo industrial, não sendo 
permitidas etiquetas ou adesivos ou quaisquer alterações na 
mesma; 

3. Chipset mínimo Intel Q87 Express ou AMD A88X, modelos 
superiores serão aceitos; 

4. Deverá possuir suporte para processadores de núcleo duplo e 
quádruplo (Dual Core, Quad Core ou tecnologia semelhante); 

5. Deverá possuir Chip de Segurança TPM Versões 1.2 e 2.0 (Trusted 
Platform Module) integrado à placa principal; 

6.  Deverá através do software de segurança gerenciar as 
permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo 
gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a 
recursos de como, por exemplo: Permitir ou Bloquear acesso às 
portas USB; Permitir ou Bloquear acesso aos periféricos de 
conexão com o ambiente externo “Placa de Rede, Modem, 
Bluetooth, DVD+/-RW, etc...”; 

7. O licenciamento do software deve contemplar suporte, 
atualização e garantia de evolução pelo período igual à garantia 
do equipamento ofertado sem qualquer custo adicional; 
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8. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente; 

. 

  

2. BIOS 
1. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, 

configuração e controle remotos; 
2. A interface de configuração deverá ser em, pelo menos, um dos 

idiomas: Português do Brasil ou Inglês; 
3. A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável 

diretamente pelo microcomputador; 
4. Apresentar controle de permissões de acesso através de senha, 

com dois perfis mínimos, um para inicializar o equipamento e 
outro para recursos de gerência; 

5. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da 
internet todas as atualizações de BIOS, devendo a aplicação 
permitir atualização online por meio do sistema operacional 
Microsoft Windows Pro 10; 

  

3. Processador 
1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos de processamento; 
2. Arquitetura x86; 
3. Deverá ter frequência de operação por núcleo de, no mínimo, 3,0 

Ghz, sendo considerando para efeito de comprovação desta os 
valores alcançados no modo nativo da CPU ou nas tecnologias 
Turbo Boost (Intel) ou Boost Frequency (AMD); 

4. Somente serão aceitos processadores Intel de Quarta Geração ou 
superior e AMD baseados na nova tecnologia APU; 

5. Possuir memória cache total de, no mínimo, 6 MB (três 
Megabytes); 

6. Deverá possuir uma conexão com memória capaz de suportar, no 
mínimo, 25 GB/s (vinte e cinco gigabytes por segundo) por canal; 

7. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 
bits e 64 bits; 

8. O cooler do processador deverá ser fabricado pelo fornecedor do 
processador, ou do equipamento ou fornecido em regime de OEM; 

  

4. Chipset 
1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 8 GB 

(oito gigabytes), padrão DDR3 de 1600 MHz, ou superior; 
2. Deverá suportar o barramento PCI Express x16; 
3. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou 

superior; 
4. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da 

energia; 
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5. Memória RAM (Random Access Memory) 
1. Deverá possuir memória mínima de 8 GB (oito Gigabytes); 
2. Deverá ser no padrão PC3-12800, DDR3 1600 MHz ou superior; 
3. Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual 

Channel Memory) para um melhor desempenho; 
4. Deverá possuir no mínimo 01 (um) slot livre para expansão; 

  

6. Unidades de armazenamento 
1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade 

mínima de 500 GB (quinhentos Gigabytes), padrão SATA-III com 
velocidade mínima de 6.0 Gbit/s, velocidade de rotação de, no 
mínimo, 5400 rpm, cache de, no mínimo, 8 MB (oito megabytes), 
com tecnologia SMART III e NCQ (Native Command Queuing) ou 
superior para detecção de pré-falhas do disco rígido, devendo 
possuir ainda Buffer mínimo de 64MB e Tempo Médio de Acesso 
não superior a 13ms ou em substituição ao NCQ, disco rígido com 
capacidade mínima de 256GB no padrão SSD, de 6.0Gb/s; 

  

7. Interface de Vídeo 
1. Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica com Tecnologia 3D 

padrão PCI Express x16 ou integrada, com no mínimo 1 GB de 
memória com suporte a utilização de 2 (dois) monitores, devendo 
possuir no mínimo 01(uma) Interface VGA (DB-15); 

2. Deverá possuir profundidade de cores de, no mínimo, 32 bpp 
(trinta e dois bits por pixel) com resolução de 2048x1536 pixels; 

3. Compatibilidade com DirectX 11, OpenGL 4 ou superior e OpenCL 
1.2 ou superior; 

4. Deverá ter recursos para utilização de 02 (dois) monitores com 
opção de imagem ou extensão da área de trabalho; 

5. Deverá ter no mínimo 02 conectores externos HDMI ou DVI ou 
Display Port; 

6. Deverão ser fornecidos adaptadores de modo que o monitor 
fornecido possa ser ligado a qualquer uma das portas da 
controladora e assegurar, assim, o funcionamento dos 02 (dois) 
monitores simultaneamente. 

  

8. Interface de rede cabeada 
1. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe; 
2. Total compatibilidade aos padrões IEEE 802.1P, 802.3, 802.3AB, 

802.3u e 802.3x; 
3. Deverá suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em 

modo full-duplex; 
4. Deverá possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalação remota 

através da rede; 
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5. Deverá suportar os padrões: WOL e PXE 2.0; 
6. Deverá suportar o padrão ASF 2.0 ou SNMP v3; 

  

9. Interface de som 
1. Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play; 
2. Possuir, no mínimo, 01 (um) alto-falante interno com potência 

mínima de 1 Watt que seja desativado automaticamente quando 
um dispositivo de áudio externo for conectado à interface frontal 
de som “line-out”; 

  

10. Teclado 
1. Devera ser fornecido 01 (um) teclado com, no mínimo, 107 teclas, 

padrão ABNT II; 
2. Conector tipo PS/2 ou USB; 
3. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não 

podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 
4. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

11. Mouse 
1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento; 
2. Tipo óptico; 
3. Resolução de, no mínimo, 1000 dpi; 
4. O tipo de conexão deverá ser PS/2 ou USB; 
5. Possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de 

rolagem “scroll”; 
6. Deverá ser ergonômico e ambidestro (simétrico); 
7. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

12. Gabinete 
1. Gabinete deverá ser do padrão Ultra Small Form Factor com índice 

de ruído de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152; 
2. Volume de no máximo 2,5 litros; 
3. Deverá possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura 

para controle de acesso ao interior do gabinete, não sendo aceitas 
adaptações no mesmo; 

4. Em caso de sistema de controle de acesso baseado em chaves, 
dever possuir o mesmo segredo e serem entregues na mesma 
quantidade dos gabinetes, devendo fazer parte do projeto original 
do equipamento. 

5. Deverá possuir botão liga/desliga; 
6. Deverá possuir auto-falante interno ao gabinete, de alta precisão, 

com saída para fones de ouvido e entrada para microfone no 
painel frontal, não sendo aceitas caixas de som externas; 

7. Deve possuir tratamento anticorrosivo; 
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8. Possuir 2 (duas) portas USB na parte frontal do gabinete para 
facilitar o uso de dispositivos como câmeras e pen-drive; 

9. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um) 
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso 
de microfones e fones de ouvido. 

10. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

13. Alimentação 
1. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento 

automático de 110/220; 
2. Deverá possuir tecnologia de correção do fator de potência (PFC) 

com fator de potência igual ou maior do que 0,9 (zero vírgula 
nove); 

3. Deverá ter eficiência de, no mínimo, 85%; 
4. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova 

norma do INMETRO NBR 14136; 

  

14. Monitor 
1. Deverão ser fornecidos 02 monitores por equipamento; 
2. Deverá ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED; 
3. Deverá ser do formato 16:10 ou 16:9; 
4. Deverá possuir, no mínimo, 21 (vinte e uma) polegadas na 

diagonal; 
5. Ajuste de altura de no mínimo 100 mm e de rotação de no mínimo 

90°; 
6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms; 
7. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; 
8. Possuir característica anti-reflexiva; 
9. Contraste estático de no mínimo 1000:1 
10. No mínimo os seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, 

Posição (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / 
Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de 
Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu 
Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, 
Idioma e Posição (H/V); 

11. Alimentação de 100 a 240 Volts com comutação automática de 
voltagem; 

12. Peso do equipamento de no máximo 4 Kg (quatro quilogramas); 
13. Conector DVI-D (digital) ou superior ou HDMI; 
14. Deverá vir acompanhado de cabo de alimentação; 
15. Deverá vir acompanhado de pelo menos um cabo de interface de 

vídeo compatível com o produto nos padrões do seu conector DVI 
ou HDMI; 

16. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

15. Softwares 
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1. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional 
Microsoft Windows Pro 10 64 bits, ou superior, pré-instalado, em 
português do Brasil, com licença de uso; 

2. O equipamento deverá acompanhar mídia de instalação do 
sistema operacional e mídia com todos os drivers necessários 
para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da 
configuração original de fábrica do equipamento; 

  

16. Documentação 
1. Acompanhar documentação em português ou inglês, em papel ou 

CD-ROM; 
2. Todas as especificações deste item devem ser comprovadas 

através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou 
declaração fornecida pelo próprio fabricante ou fornecedor; 

  

17. Condições gerais 

; 

1. O microcomputador, monitor, teclado e mouse devem permanecer com 
sua total integridade mecânica e funcional, depois de montado e 
embalado, e submetido às vibrações especificadas que podem ocorrer 
durante o transporte do equipamento, sendo expressamente proibida a 
utilização de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixação das 
placas e conectores; 

2. Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à 
sua instalação bem como a de seus componentes 

  

18. Garantia, suporte técnico e declarações 

  

1. O equipamento e seus acessórios ofertados (marca e modelo), não 
poderão estar em processo de descontinuidade e não poderão ser 
descontinuados até 60 (sessenta) dias após a data da abertura do 
certame 

2. O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e 
seis) meses “on-site” do fabricante, para reposição de peças, podendo 
ser de responsabilidade a mão de obra e atendimento no local por parte 
do fabricante ou através de suas assistências técnicas conveniadas ao 
fabricante; 

3. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante 
(informar URL para comprovação), que faça a validação e verificação da 
garantia do equipamento através da inserção do número de série do 
equipamento; 

4. A empresa licitante deverá apresentar declaração, onde conste: 
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a. Que possui central telefônica “própria” para abertura de 
chamados técnicos através de ligação gratuita (0800); 

b. Que o fabricante possui site na internet disponibilizando 
atualizações de drivers para o equipamento proposto; 

c. Que os equipamentos propostos possuem assistência técnica 
credenciada ou conveniada na região do órgão a prestar 
assistência técnica, informando o nome, endereço e telefone da(s) 
empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestará(ão) serviços 
gratuitos de manutenção, durante o período de garantia; 

d. Que o equipamento foi projetado para o uso corporativo; 
e. Todas as declarações exigidas acima deverão ser apresentadas 

em original ou cópia autenticada por cartório competente, 
emitidas em papel timbrado, assinadas por pessoa responsável 
com indicação de cargo exercido na empresa, com firma 
reconhecida em cartório competente e ainda documento que 
comprove que a pessoa que está assinando tenha poderes para 
isso; 

f. Todos os certificados deverão obrigatoriamente ser apresentados 
em original ou através de cópia autenticada por cartório 
competente, com exceção de certificados emitidos através da 
internet, nos quais deverá constar obrigatoriamente a URL do site 
de origem. 

  

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 equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico 
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 
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3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por 
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(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 equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro 
uso e não deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros 
problemas e, ainda, serem entregues em pleno estado de 
funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as 
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus 
Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios 
necessários para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, 
drivers, mídias e outros, os quais só serão recebidos juntamente com os 
respectivos equipamentos. Este item se aplica tanto para a entrega 
dos equipamentos quanto para substituições durante o período de 
garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a 
outros, bem como adicionar demais acessórios compatíveis 
tecnicamente, sem que isso constitua motivo para a Contratada se 
desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique danos materiais 
ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

9.  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 equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

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

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas 
etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, 

no mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas 
pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
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Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) 
(Art. 18, § 3º, III, a, 3): 

1. A Ordem de Fornecimento 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: 
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i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem 
de Fornecimento, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 
(vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equip
amentos por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a mult
a de 10% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equip
amentos por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a p
enalidade 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.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de g
arantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chama
do de garantia por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e 
aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem 
solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, 
no caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 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; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata 
de Registro de Preços, na hipótese de recusa em assinar 
a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
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 do chamado de garantia dos equipamentos poderá 
resultar no cancelamento do registro de preços com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou 
cobrado judicialmente; 
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5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar 
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular 
procedimento administrativo. 
. 
  

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

  

Garantia mínima de 03 (três) anos. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

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

  

  

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao 
Pregão Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento
 abaixodiscriminado: 

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

          

          

TOTAL:   
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Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pr
etendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebiment
o da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e 
equivalente, conforme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 08 de maio de 2019. 
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AANNEEXXOO  IIII  
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

 
Processo nº 0002349-08.2019.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 29/2018 
 
MINUTA 
 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado à 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, 
brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., CNPJ 
…....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais 
abaixo relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais 
aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) 
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL  
(R$) 

       

 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual 
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 15.12 
do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
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3.1. O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail ou 
ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o 
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais 
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de 
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão 
Eletrônico TRE/AL nº XX/2019. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

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

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços 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 
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
obrigações contratuais; e 
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 
Contratada o contraditório e ampla defesa. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 17.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 55/2017. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a)  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 
preços; 

 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, 
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de 
Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

 
e) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos 
produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em 
português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
 
f)   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; 
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g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao 
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do 
objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações 
cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
 
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos 
e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela 
qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será 
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas 
neste Edital; 

 
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 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 recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados 
válidos para todos os efeitos; 
 
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 Estadual ou estar registrada junto ao 
SICAF em condição regular; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato;  
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r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1.  O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo 
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
6.2. Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis 
técnicos do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá 
em avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em 
duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de 
documentos técnicos que acompanham os equipamentos, informações 
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante; 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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6.6. 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. 
 
6.7. 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 à multa 
prevista na Seção 7. 
 
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1.   A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta 
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação 
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
b) 0,5% (meio por cento) por dia, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias 
corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
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 

a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não 
aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 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. 
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b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 
injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a 
incidência 30 (trinta) dias corridos; 

2. No caso de atraso injustificado na solução do 
chamado de garantia por prazo superior a 30 (trinta) 
dias corridos, aplica-se, adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior 
será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 
somente uma única vez a cada mês, independente 
da quantidade de equipamentos sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

 
7.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução 
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 
 
7.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
penalidades: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
 

7.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
7.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.  
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7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10.  Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

7.12.1.  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. 

 
7.13.  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 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
7.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
8 – DO PAGAMENTO. 

8.1. 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 fiscal eletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e 
da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e  

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 
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8.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

8.7.  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. 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
10 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
10.1. Os preços registrados nesta ata são fixos e irreajustáveis. No entanto, 
tais valores admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 

11 – DA PUBLICAÇÃO 

11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO 
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12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do 
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue 
assinado pelas partes. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 
Pela Empresa 
                                          Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.
À SAD,
Senhor Secretário,
Diante do Despacho GSAD (0567553) procedi à

inclusão de alínea relativa à qualificação econômico-
financeira na minuta do edital. Entretanto, não encontrei
parâmetro em contratação semelhante, pois os nossos editais
para aquisição de bens de informática não possuem
tal exigência. Destarte, foi utlizado o parâmetro contido no
edital de serviços de telefonia móvel (PE nº 03/2019).

Assim, solicito a ratificação da inclusão realizada
ou a determinação de inclusão de outros parâmetros.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 17/07/2019, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568093 e o código CRC 845BDFE1.
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DESPACHO

Maceió, 25 de julho de 2019.
À AJ-DG.
Assunto: Registro de preços para aquisição de

material de informática - computadores.
 
Senhor Assessor,
Trata-se de registro de preços para aquisição de

material de informática - computadores.
Em Parecer 1323 (0564269), a AJ-DG se manifestou

pelo aperfeiçoamento da instrução, propondo algumas
alterações na minuta do edital, especialmente sobre a
necessidade de exigência de qualificação econômico-
financeira da contratada.

Encaminhados os autos à SLC, procedeu às
adequações sugeridas.

Assim, ratifico o parâmetro de qualificação
econômico-financeiro indicado pela SLC na minuta alterada
(0568089) e evoluo o feito à análise da AJ-DG.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 26/07/2019, às 07:35, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572072 e o código CRC A9AC52C1.
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PROCESSO : 0002349-08.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS - MATERIAL DE INFORMÁTICA

 

Parecer nº 1487 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 Senhor Diretor-Geral,
 
Retornam a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos que visam à aquisição de  material de informática –
computadores,   após as diligências recomendadas no Parecer
AJ/DG nº 1.323 (0564269). 

Àquela ocasião, foi detectada a necessidade de
aperfeiçoamento da redação da minuta do edital, pelo que a
SLC alterou e juntou a nova minuta do edital  (0568089).

Dessa forma, em complemento ao Parecer AJ/DG
nº  1.323 (0564269)) e nos termos do parágrafo único, do Art.
38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a
minuta de edital  (0568089) que visa à realização de licitação
na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de
material de informática – computadores.  

 
 À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 26/07/2019, às 09:13, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/07/2019, às 09:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572352 e o código CRC 746E64CC.
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de julho de 2019.

Senhor Presidente,

 

Cuida-se de procedimento tendente à aquisição de  material de informática –
computadores, mediante Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item.

 

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a minuta de certame conforme
Parecer 1487 (0572352), frente a sua regularidade jurídica.

 

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a aquisição em comento.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
26/07/2019, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572523 e o código CRC 41274C56.
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PROCESSO : 0002349-08.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Autorização Pregão. Fase Externa.

 

Decisão nº 2233 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta na Conclusão GDG (0572523).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor
preço por item, objetivando a aquisição de material de informática -
computadores.

À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(0568089) aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por
meio do Parecer nº nº 1323 (0564269), complementado pelo Parecer
1487 (0572352) e demais medidas cabíveis.

 

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.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572974 e o código CRC 6048A599.
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DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2019.
À SLC.
Para cumprimento da decisão 2233 (0572974).
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/08/2019, às 17:39, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575474 e o código CRC 1CC1A95B.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3366//22001199  
  

Processo nº 0002349-08.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 16 de agosto de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 9 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro 
de Preços de material de informática – computadores, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 
 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 7.892 de 
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, 
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-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, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a 
Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, 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. 
 

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material 
de informática – computadores, para substituir equipamentos fora de garantia 
e/ou obsoletos, conforme quantidades e especificações descritas neste Edital e 
no seu Anexo I. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do 
referido ato. 
 
2.2.  A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL. 

2.3.  A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 
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2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser 
exercido pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar 
que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após 
negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida 
licitação. 

 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1.  Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. Os equipamentos devem possuir garantia mínima de 36 (trinta e 
seis) meses, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-
site). 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao item 1 os interessados do 
ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados 
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 

4.1.1.  Poderão participar deste pregão quanto ao item 2 exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que 
atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 

 
4.1.2. A divisão do objeto licitado em dois itens, deve-se ao fato de o 
Comprasnet não permitir o cadastramento do benefício III (destinação de 
25% do quantitativo EXCLUSIVAMENTE para MICROEMPRESAS OU 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE), em conformidade com o disposto no art. 
8º do Decreto nº 8.538/2015), quando a licitação for para registro de 
preços. 
 

4.2.  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. 
 
4.3. 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 fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.  
 
4.4.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício do 
direito de preferência estabelecido no Decreto nº  7.174/2010 deverão declarar, 
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em campo próprio no sistema, que atendem aos requisitos previstos na 
legislação. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência 
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
 
4.3.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.3.2. 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; 
 
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País; 

 
4.3.5. 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). 

 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
5.2. 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. 
 
5.3. 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. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica 
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para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, 
§6º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.5. 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 5.450/2005). 
 
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. 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. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.2.  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 (art. 13, inciso IV, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.3. 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. 
 

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

 
6.4.  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 6.7 do edital; e 
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o ANEXO I deste 
Edital. 

 
6.4.1.  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. 

 
6.4.2.  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. 

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

 
6.4.3.  Não pode 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 6.12. 
 
6.4.4.  Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do 
material ofertado. 
 
6.4.5.  Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade 
ofertada de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser 
registrada” do item, em conformidade com o disposto no ANEXO I 
deste Edital. 
 

6.5.  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). 
 
6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  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. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (ANEXO I) e as descrições constantes no Catálogo de 
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10. 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. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie 
expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
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6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se 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. 
 
7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  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. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

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

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

 
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  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. 
 

8.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item. 
 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  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. 
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8.6.1.  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. 

 
8.7.  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. 
 
8.8. 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. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência 
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
10.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
10.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor unitário estimado pela Administração, sendo R$ 5.341,33 (cinco 
mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), para ambos os 
itens, que representa 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. 
 
10.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
10.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das propostas de preços. 
 
10.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
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10.5.1.  Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
11 – DA HABILITAÇÃO. 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

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

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 6.5. 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; 
 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (somente para o item 2).  

 
e) Quanto à qualificação econômico-financeira: 

e.1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias 
da data de abertura do certame.  

11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à 
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros 
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da 
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).  
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11.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade. 

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

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

11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
11.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá 
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
11.4.4.  A abertura da fase recursal em relação ao resultado do 
certame ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 11.1. e no item 11.4.1, serão inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 
 
11.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
11.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
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12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
12.1. 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.  

 
12.1.1.  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. 
 
12.1.2.  O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
12.1.3.  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. 

 
12.2. Após o encerramento, se para o item 1 houver 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% superior à oferta vencedora. Após este 
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os 
itens terão desempate no lance. 
 
12.3. Para efeito do disposto no item 12.1., ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto 
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens 
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do 
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por 
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em 
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o 
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, 
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
participante, prevalecerá a classificação inicial; 
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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. 
 

12.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração 
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
12.5. 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. 
 
13 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP  
 
13.1.  Conforme instituído pelo Decreto nº 8.538/2015, fica reservada uma 
cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto, 
para contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  
 

13.1.1. Para garantir a efetividade do disposto no item 13.1, ante a 
impossibilidade do Comprasnet de permitir a inclusão do benefício tipo III 
quando a licitação for para registro de preço, houve a divisão do objeto 
licitado em dois itens. 

 
13.2.  Para a cota reservada para Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente. 
 
13.3.  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, 
será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é 
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o 
mesmo item.  
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.  
 
14.1.  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. 
 

14.1.1.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável 
pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de 
até 24h (vinte e quatro horas). 
 
14.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será 
definida e publicada nova data para realização do certame. 

 
14.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por 
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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. 
 
15 – DOS RECURSOS. 
 
15.1. 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. 
 
15.2. 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. 
 
15.3. 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 03 (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. 
 
15.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
15.5. 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. 
 
16 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
16.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
17 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
17.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

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

 
17.2.  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. 
 
17.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados 
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 17.3.1., podendo ser prorrogada uma vez, por igual 
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período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 

 
17.3.1.   O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de 
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da convocação para assinatura do documento, em 
conformidade com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993. 

 
17.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 17.3 será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
17.4. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
17.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
17.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 17.3.1, ensejará a aplicação das 
penalidades aludidas no item 17.12 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto nº 5.450/2005. 
 
17.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
17.9.  A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
17.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
17.11.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
17.12.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 
Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
17.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 17.12. será formalizado por despacho do 
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
17.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por 
fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que 
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 

a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

17.13.  O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto 
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, 
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções 
contratuais e legais. 
 

17.13.1.   O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros 
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
17.14.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
17.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
17.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
17.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
17.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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18 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
18.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 
suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata, conforme subitem 17.15 deste Edital. 
 

18.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

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

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços 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. 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
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19.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 17.15 deste Edital. 

 
19.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 
preços; 

 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, 
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de 
Preços, na Ordem de Fornecimento, 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; 
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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 Edital; 

 
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 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 recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados 
válidos para todos os efeitos; 
 
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 Estadual ou estar registrada junto ao 
SICAF em condição regular; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato;  
 
r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 
 

20 – DA PUBLICIDADE. 
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20.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado 
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
21.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo 
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
21.2. Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis 
técnicos do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá 
em avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem, realizados em 
duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de 
documentos técnicos que acompanham os equipamentos, informações 
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante; 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

21.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
21.4. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
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21.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
21.6. 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. 
 
21.7. 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 à multa 
prevista na Seção 22. 
 
22 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 
22.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
22.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
22.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
22.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
a) 0,5% (meio por cento) por dia, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias 
corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
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 

a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não 
aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 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. 
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b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 
injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a 
incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do 
chamado de garantia por prazo superior a 30 (trinta) 
dias corridos, aplica-se, adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior 
será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 
somente uma única vez a cada mês, independente 
da quantidade de equipamentos sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

 
22.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução 
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 
 
22.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
penalidades: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
 

22.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
22.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
22.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.  
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22.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
22.10.  Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
22.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
22.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

22.12.1.  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. 

 
22.13.  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 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
22.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
23 – DO PAGAMENTO. 

23.1.  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 fiscal eletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e 
da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e  

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 
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23.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

23.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
23.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
23.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
23.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

23.7.  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. 

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
25.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente. 
 
25.2. 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. 

Edital do PE nº 36/2019 (0575678)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 287



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

 
25.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.4.   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. 

 
25.5. 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. 
 
25.6. 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. 
 
25.7. 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. 
 
25.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
25.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e 
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: 
(82) 2122-7764/7765. 
 
25.10.  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. 
 
25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso 
de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO 
SUGESTIVO); e 
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ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas 
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 02 de agosto de 2019. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  

em substituição 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

01. Objeto 
Registro de Preço para aquisição de computadores para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

02. Quantidade 

Registro de Preço de 100 (cem) computadores, 
acompanhados de 02 (dois) monitores cada, sendo: 

- Item 01: 86 (oitenta e seis) unidades; e 
- Item 02: 14 (quatorze) unidades. 

Previsão de até 84 (oitenta e quatro) computadores, 
acompanhados de 02 (dois) monitores cada para o exercício 
2019. 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

Há a necessidade de se buscar o 
detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO 
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

Os equipamentos devem ter no mínimo: 01 
HD de 500GB, Suporte para 03 monitores, 8Gb de 
memória, conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) 
anos de garantia on-site; serem acompanhados de 02 
(dois) monitores de 21 polegadas. 

04. Valor Estimado 

Os custos totais projetados, por certo, 
serão objeto de levantamento por parte da Seção de 
Compras, em momento oportuno. 

Todavia, ao considerar a média dos preços 
levantados no Item 4 dos Estudo Preliminares apuramos 
um valor médio de R$ 4.167,00/Unid. 

05. Justificativa 

 Computadores atualmente em uso e necessários estão 
fora de garantia ou obsoletos; 

 Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  
de equipamentos com desempenho adequado ao 
desenvolvimento de suas atividades; 

 Vários dos computadores em uso têm apresentado 
problemas de ordem técnica tais como falha em disco 
rígidos e monitores, tornando a situação mais crítica 
com o final de garantia. 

 Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento 
de Oficialização da Demanda. 

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

07. Adjudicação (Por Item) 
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08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI. 

09. Local de Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria 

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e 
sexta-feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscalizadora SSO/CIE/STI 

11. Unidade Gestora SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Registro de Preço para aquisição de computadores  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preço para aquisição de computadores  para 
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos. 

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 
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Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, 
de equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não 
mais cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, 
evidenciam a necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, 
esculpida em garantia, da efetividade e continuidade do mister da Secretaria. 

  

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, 
art 3º, incisos: 

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas 
aquisições/fornecimentos até que se supra progressivamente toda a demanda 
de substituição progressiva; 

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em 
número limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo 
precisem ser estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de 
garantia. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A contratação visa, além de promover ações no sentido de 
elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os 
computadores demandados e: 

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades 
administrativas e judiciais. 

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais 
e administrativas. 

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

 Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade 
produtiva atualizada. 

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

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e 
tecnologia em seus dois aspectos apontados: 

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e 
judiciais. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do 
Poder Judiciário nos seguintes aspectos: 

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e 
administrativas. 

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de 
Alagoas – 2017/2022 nos seguintes aspectos: 
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1. Viabilizar serviços e soluções de TIC. 

Os  itens  são objeto de suplementação orçamentária para o exercício 2019 e 
estão previstos na Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de Informática - 
Equipamentos de Processamento de Dados e, neste sentido, por se tratar de 
Registro de Preços, trata-se de antecipação de ações internas para agilizar a 
aquisição no exercício 2020, vez que tal será ano eleitoral, onde, por certo, 
haverá acumulou doutras atividades. 

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 0002349-08.2019.6.02.8000 

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

É pretendida a renovação do parque de 
computadores/estações. 

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

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser 
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se 
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços. 

  

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

Os bens e serviços a serem contratados possuem 
características comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, 
cujos padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente 
definidos neste Termo de Referência. 

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, cada ordem de fornecimento 
derivado do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do 
Registro de Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir 
de sua assinatura. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, 
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto, 
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de 
realizar diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de 
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fornecimento, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os 
preços permanecerem à disposição da Administração. 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 
Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação 
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública 
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União 
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa 
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações 
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que 
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o 
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é 
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 
Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a 
modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação 
de bens e serviços de informática e automação pela administração pública 
federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União 
deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa 
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações 
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que 
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atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para o 
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a 
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é 
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

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

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de 
infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito 
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da 
previsibilidade. 

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

1. CONFORMIDADE 
1. O equipamento deverá constar na Lista de BIOS & Firmware 

Compatibility para a solução de rastreamento e segurança da 
Absolute Software (http://www.absolute.com/en/partners/bios-
compatibility) prevista nas especificações tecnicas, comprovando 
assim sua compatibilidade e homologação com a mesma. 

2. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base 
na norma ISO 14001, devidamente comprovado através do 
respectivo certificado; 

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como 
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 
(Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados 
(PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva 
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A 
comprovação do disposto poderá ser feita mediante apresentação 
de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que 
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme 
previsto nas recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat 
(Eletronic Product Environmental Assessment Tool), com 
certificado na categoria mínima Gold; 

2. COMPATIBILIDADE 
1. HCL Microsoft Windows 7 X64 (https://sysdev.microsoft.com/en-

us/hardware/lpl/); 
2. HCL Linux para uma dessas distribuições: Ubuntu, RedHat ou 

Suse. 

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 da Ata 

de Registro de Preços e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 
por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
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3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 
o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar 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) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser 
contratado. 

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantida
des, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata 
de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e 
no Contrato; 

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

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

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

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

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
 da Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos 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, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão 
da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, 
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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.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades n
ecessárias para prestar a garantia on-site. 

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto (itens  1 e 2 têm a mesma descrição) 

 Computador de mesa desktop 

 Computador de mesa desktop tipo torre de formato pequeno (Ultra small form 
factor), com 8 GB de memória principal, disco rígido de, no mínimo, 500 GB, 
sistema operacional Windows Pro 10 ou superior em português com as 
seguintes especificações técnicas mínimas: 

  

1. Placa Mãe 
1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento 

ofertado ou desenvolvida especialmente para o mesmo em 
regime de OEM com a devida comprovação. Não sendo, portanto 
aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum; 

2. Deverá estar identificada por serigrafado ou equivalente na PCB 
(Printed Circuit Board) em processo industrial, não sendo 
permitidas etiquetas ou adesivos ou quaisquer alterações na 
mesma; 

3. Chipset mínimo Intel Q87 Express ou AMD A88X, modelos 
superiores serão aceitos; 

4. Deverá possuir suporte para processadores de núcleo duplo e 
quádruplo (Dual Core, Quad Core ou tecnologia semelhante); 

5. Deverá possuir Chip de Segurança TPM Versões 1.2 e 2.0 (Trusted 
Platform Module) integrado à placa principal; 

6.  Deverá através do software de segurança gerenciar as 
permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo 
gerar configurações individuais ou por grupo para acesso a 
recursos de como, por exemplo: Permitir ou Bloquear acesso às 
portas USB; Permitir ou Bloquear acesso aos periféricos de 
conexão com o ambiente externo “Placa de Rede, Modem, 
Bluetooth, DVD+/-RW, etc...”; 

7. O licenciamento do software deve contemplar suporte, 
atualização e garantia de evolução pelo período igual à garantia 
do equipamento ofertado sem qualquer custo adicional; 
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8. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente; 

. 

  

2. BIOS 
1. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, 

configuração e controle remotos; 
2. A interface de configuração deverá ser em, pelo menos, um dos 

idiomas: Português do Brasil ou Inglês; 
3. A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável 

diretamente pelo microcomputador; 
4. Apresentar controle de permissões de acesso através de senha, 

com dois perfis mínimos, um para inicializar o equipamento e 
outro para recursos de gerência; 

5. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da 
internet todas as atualizações de BIOS, devendo a aplicação 
permitir atualização online por meio do sistema operacional 
Microsoft Windows Pro 10; 

  

3. Processador 
1. Deverá possuir, no mínimo, 4 (quatro) núcleos de processamento; 
2. Arquitetura x86; 
3. Deverá ter frequência de operação por núcleo de, no mínimo, 3,0 

Ghz, sendo considerando para efeito de comprovação desta os 
valores alcançados no modo nativo da CPU ou nas tecnologias 
Turbo Boost (Intel) ou Boost Frequency (AMD); 

4. Somente serão aceitos processadores Intel de Quarta Geração ou 
superior e AMD baseados na nova tecnologia APU; 

5. Possuir memória cache total de, no mínimo, 6 MB (três 
Megabytes); 

6. Deverá possuir uma conexão com memória capaz de suportar, no 
mínimo, 25 GB/s (vinte e cinco gigabytes por segundo) por canal; 

7. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 
bits e 64 bits; 

8. O cooler do processador deverá ser fabricado pelo fornecedor do 
processador, ou do equipamento ou fornecido em regime de OEM; 

  

4. Chipset 
1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 8 GB 

(oito gigabytes), padrão DDR3 de 1600 MHz, ou superior; 
2. Deverá suportar o barramento PCI Express x16; 
3. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou 

superior; 
4. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da 

energia; 
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5. Memória RAM (Random Access Memory) 
1. Deverá possuir memória mínima de 8 GB (oito Gigabytes); 
2. Deverá ser no padrão PC3-12800, DDR3 1600 MHz ou superior; 
3. Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual 

Channel Memory) para um melhor desempenho; 
4. Deverá possuir no mínimo 01 (um) slot livre para expansão; 

  

6. Unidades de armazenamento 
1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade 

mínima de 500 GB (quinhentos Gigabytes), padrão SATA-III com 
velocidade mínima de 6.0 Gbit/s, velocidade de rotação de, no 
mínimo, 5400 rpm, cache de, no mínimo, 8 MB (oito megabytes), 
com tecnologia SMART III e NCQ (Native Command Queuing) ou 
superior para detecção de pré-falhas do disco rígido, devendo 
possuir ainda Buffer mínimo de 64MB e Tempo Médio de Acesso 
não superior a 13ms ou em substituição ao NCQ, disco rígido com 
capacidade mínima de 256GB no padrão SSD, de 6.0Gb/s; 

  

7. Interface de Vídeo 
1. Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica com Tecnologia 3D 

padrão PCI Express x16 ou integrada, com no mínimo 1 GB de 
memória com suporte a utilização de 2 (dois) monitores, devendo 
possuir no mínimo 01(uma) Interface VGA (DB-15); 

2. Deverá possuir profundidade de cores de, no mínimo, 32 bpp 
(trinta e dois bits por pixel) com resolução de 2048x1536 pixels; 

3. Compatibilidade com DirectX 11, OpenGL 4 ou superior e OpenCL 
1.2 ou superior; 

4. Deverá ter recursos para utilização de 02 (dois) monitores com 
opção de imagem ou extensão da área de trabalho; 

5. Deverá ter no mínimo 02 conectores externos HDMI ou DVI ou 
Display Port; 

6. Deverão ser fornecidos adaptadores de modo que o monitor 
fornecido possa ser ligado a qualquer uma das portas da 
controladora e assegurar, assim, o funcionamento dos 02 (dois) 
monitores simultaneamente. 

  

8. Interface de rede cabeada 
1. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe; 
2. Total compatibilidade aos padrões IEEE 802.1P, 802.3, 802.3AB, 

802.3u e 802.3x; 
3. Deverá suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em 

modo full-duplex; 
4. Deverá possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalação remota 

através da rede; 
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5. Deverá suportar os padrões: WOL e PXE 2.0; 
6. Deverá suportar o padrão ASF 2.0 ou SNMP v3; 

  

9. Interface de som 
1. Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play; 
2. Possuir, no mínimo, 01 (um) alto-falante interno com potência 

mínima de 1 Watt que seja desativado automaticamente quando 
um dispositivo de áudio externo for conectado à interface frontal 
de som “line-out”; 

  

10. Teclado 
1. Devera ser fornecido 01 (um) teclado com, no mínimo, 107 teclas, 

padrão ABNT II; 
2. Conector tipo PS/2 ou USB; 
3. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não 

podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 
4. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

11. Mouse 
1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento; 
2. Tipo óptico; 
3. Resolução de, no mínimo, 1000 dpi; 
4. O tipo de conexão deverá ser PS/2 ou USB; 
5. Possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de 

rolagem “scroll”; 
6. Deverá ser ergonômico e ambidestro (simétrico); 
7. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

12. Gabinete 
1. Gabinete deverá ser do padrão Ultra Small Form Factor com índice 

de ruído de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152; 
2. Volume de no máximo 2,5 litros; 
3. Deverá possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura 

para controle de acesso ao interior do gabinete, não sendo aceitas 
adaptações no mesmo; 

4. Em caso de sistema de controle de acesso baseado em chaves, 
dever possuir o mesmo segredo e serem entregues na mesma 
quantidade dos gabinetes, devendo fazer parte do projeto original 
do equipamento. 

5. Deverá possuir botão liga/desliga; 
6. Deverá possuir auto-falante interno ao gabinete, de alta precisão, 

com saída para fones de ouvido e entrada para microfone no 
painel frontal, não sendo aceitas caixas de som externas; 

7. Deve possuir tratamento anticorrosivo; 
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8. Possuir 2 (duas) portas USB na parte frontal do gabinete para 
facilitar o uso de dispositivos como câmeras e pen-drive; 

9. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um) 
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso 
de microfones e fones de ouvido. 

10. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

13. Alimentação 
1. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento 

automático de 110/220; 
2. Deverá possuir tecnologia de correção do fator de potência (PFC) 

com fator de potência igual ou maior do que 0,9 (zero vírgula 
nove); 

3. Deverá ter eficiência de, no mínimo, 85%; 
4. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova 

norma do INMETRO NBR 14136; 

  

14. Monitor 
1. Deverão ser fornecidos 02 monitores por equipamento; 
2. Deverá ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED; 
3. Deverá ser do formato 16:10 ou 16:9; 
4. Deverá possuir, no mínimo, 21 (vinte e uma) polegadas na 

diagonal; 
5. Ajuste de altura de no mínimo 100 mm e de rotação de no mínimo 

90°; 
6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms; 
7. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; 
8. Possuir característica anti-reflexiva; 
9. Contraste estático de no mínimo 1000:1 
10. No mínimo os seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, 

Posição (Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / 
Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de 
Cor, Controle de Cor, (RGB), Controle de Gama, Posição do Menu 
Digital, (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, 
Idioma e Posição (H/V); 

11. Alimentação de 100 a 240 Volts com comutação automática de 
voltagem; 

12. Peso do equipamento de no máximo 4 Kg (quatro quilogramas); 
13. Conector DVI-D (digital) ou superior ou HDMI; 
14. Deverá vir acompanhado de cabo de alimentação; 
15. Deverá vir acompanhado de pelo menos um cabo de interface de 

vídeo compatível com o produto nos padrões do seu conector DVI 
ou HDMI; 

16. Cor Preta e/ou Cinza; 

  

15. Softwares 
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1. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional 
Microsoft Windows Pro 10 64 bits, ou superior, pré-instalado, em 
português do Brasil, com licença de uso; 

2. O equipamento deverá acompanhar mídia de instalação do 
sistema operacional e mídia com todos os drivers necessários 
para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da 
configuração original de fábrica do equipamento; 

  

16. Documentação 
1. Acompanhar documentação em português ou inglês, em papel ou 

CD-ROM; 
2. Todas as especificações deste item devem ser comprovadas 

através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou 
declaração fornecida pelo próprio fabricante ou fornecedor; 

  

17. Condições gerais 

; 

1. O microcomputador, monitor, teclado e mouse devem permanecer com 
sua total integridade mecânica e funcional, depois de montado e 
embalado, e submetido às vibrações especificadas que podem ocorrer 
durante o transporte do equipamento, sendo expressamente proibida a 
utilização de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixação das 
placas e conectores; 

2. Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à 
sua instalação bem como a de seus componentes 

  

18. Garantia, suporte técnico e declarações 

  

1. O equipamento e seus acessórios ofertados (marca e modelo), não 
poderão estar em processo de descontinuidade e não poderão ser 
descontinuados até 60 (sessenta) dias após a data da abertura do 
certame 

2. O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e 
seis) meses “on-site” do fabricante, para reposição de peças, podendo 
ser de responsabilidade a mão de obra e atendimento no local por parte 
do fabricante ou através de suas assistências técnicas conveniadas ao 
fabricante; 

3. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante 
(informar URL para comprovação), que faça a validação e verificação da 
garantia do equipamento através da inserção do número de série do 
equipamento; 

4. A empresa licitante deverá apresentar declaração, onde conste: 
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a. Que possui central telefônica “própria” para abertura de 
chamados técnicos através de ligação gratuita (0800); 

b. Que o fabricante possui site na internet disponibilizando 
atualizações de drivers para o equipamento proposto; 

c. Que os equipamentos propostos possuem assistência técnica 
credenciada ou conveniada na região do órgão a prestar 
assistência técnica, informando o nome, endereço e telefone da(s) 
empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestará(ão) serviços 
gratuitos de manutenção, durante o período de garantia; 

d. Que o equipamento foi projetado para o uso corporativo; 
e. Todas as declarações exigidas acima deverão ser apresentadas 

em original ou cópia autenticada por cartório competente, 
emitidas em papel timbrado, assinadas por pessoa responsável 
com indicação de cargo exercido na empresa, com firma 
reconhecida em cartório competente e ainda documento que 
comprove que a pessoa que está assinando tenha poderes para 
isso; 

f. Todos os certificados deverão obrigatoriamente ser apresentados 
em original ou através de cópia autenticada por cartório 
competente, com exceção de certificados emitidos através da 
internet, nos quais deverá constar obrigatoriamente a URL do site 
de origem. 

  

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 equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico 
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 
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3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por 
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(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 equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro 
uso e não deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros 
problemas e, ainda, serem entregues em pleno estado de 
funcionamento; 

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as 
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus 
Anexos; 

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios 
necessários para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, 
drivers, mídias e outros, os quais só serão recebidos juntamente com os 
respectivos equipamentos. Este item se aplica tanto para a entrega 
dos equipamentos quanto para substituições durante o período de 
garantia; 

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a 
outros, bem como adicionar demais acessórios compatíveis 
tecnicamente, sem que isso constitua motivo para a Contratada se 
desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique danos materiais 
ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

9.  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 equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

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

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas 
etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, 

no mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas 
pela Contratada e disponível no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 
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Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) 
(Art. 18, § 3º, III, a, 3): 

1. A Ordem de Fornecimento 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: 
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i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem 
de Fornecimento, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 
(vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equip
amentos por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a mult
a de 10% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equip
amentos por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a p
enalidade 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.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de g
arantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chama
do de garantia por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e 
aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem 
solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, 
no caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 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; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata 
de Registro de Preços, na hipótese de recusa em assinar 
a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem 
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 do chamado de garantia dos equipamentos poderá 
resultar no cancelamento do registro de preços com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou 
cobrado judicialmente; 
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5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar 
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular 
procedimento administrativo. 
. 
  

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

  

Garantia mínima de 03 (três) anos. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

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

  

  

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao 
Pregão Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento
 abaixodiscriminado: 

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

          

          

TOTAL:   
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Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pr
etendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI. 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebiment
o da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e 
equivalente, conforme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 08 de maio de 2019. 
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AANNEEXXOO  IIII  
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

 
Processo nº 0002349-08.2019.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 36/2018 
 

MINUTA 
 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado à 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, 
brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., CNPJ 
…....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais 
abaixo relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão 
Eletrônico nº 36/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 
2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais 
aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) 
abaixo, na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 36/2019: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL  
(R$) 

       

 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual 
ao do vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 15.12 
do edital do PE nº 36/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
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3.1. O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias corridos, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail ou 
ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o 
nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais 
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação 
da vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 
preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações; e 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de 
utilizar a presente Ata, conforme subitem 17.15 do Edital do Pregão 
Eletrônico TRE/AL nº 36/2019. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

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

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de 
Preços 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 
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
obrigações contratuais; e 
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 
Contratada o contraditório e ampla defesa. 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme 
item 17.15 do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 55/2017. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
 

a)  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de 
preços; 

 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, 
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de 
Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

 
e) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos 
produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em 
português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 
 
f)   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; 
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g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao 
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do 
objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações 
cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
 
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos 
e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela 
qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será 
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas 
neste Edital; 

 
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 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 recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados 
válidos para todos os efeitos; 
 
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 Estadual ou estar registrada junto ao 
SICAF em condição regular; 
 
q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato;  
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r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1.  O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de 
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de 
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo 
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob 
agendamento através do telefone (82) 3328-1947. 

 
6.2. Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis 
técnicos do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá 
em avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em 
duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no 

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos 
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, 
executar os testes nos demais equipamentos, dentro de 
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de 
documentos técnicos que acompanham os equipamentos, informações 
fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante; 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações 
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4. O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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6.6. 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. 
 
6.7. 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 à multa 
prevista na Seção 7. 
 
7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1.   A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta 
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação 
exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o 
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 
causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
b) 0,5% (meio por cento) por dia, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias 
corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
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 

a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não 
aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 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. 
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b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso 
injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a 
incidência 30 (trinta) dias corridos; 

2. No caso de atraso injustificado na solução do 
chamado de garantia por prazo superior a 30 (trinta) 
dias corridos, aplica-se, adicionalmente, a multa de 
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior 
será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada 
somente uma única vez a cada mês, independente 
da quantidade de equipamentos sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

 
7.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução 
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não 
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato celebrado. 
 
7.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes 
penalidades: suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública. 
 

7.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrado 
judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
7.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.  
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7.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10.  Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
 

7.12.1.  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. 

 
7.13.  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 8.666/93 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
7.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
8 – DO PAGAMENTO. 

8.1. 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 fiscal eletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e 
da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e  

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 
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8.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

8.7.  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. 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
10 – DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
10.1. Os preços registrados nesta ata são fixos e irreajustáveis. No entanto, 
tais valores admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 

11 – DA PUBLICAÇÃO 

11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO 
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12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do 
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue 
assinado pelas partes. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 
Pela Empresa 
                                          Representante da empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 40 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019

 

Processo nº 0002349-08.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 16 de agosto de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 9 horas

Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de
informática – computadores, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal.
 
                   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 7.892 de
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-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, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a
Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, 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.
 
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR
CENTO) PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
 
1 – DO OBJETO.
 
1.1.           O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
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de informática – computadores, para substituir equipamentos fora de garantia
e/ou obsoletos, conforme quantidades e especificações descritas neste Edital
e no seu Anexo I.
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
 
2.1.         O prazo de vigência da ata de registro de preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
 
2.2.           A ata de registro de preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL.
2.3.           A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas a contratar, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.
 
2.3.1.    O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em
referida licitação.
 
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
 
3.1.         Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
 
3.2.            Os equipamentos devem possuir garantia mínima de 36 (trinta e
seis) meses, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-
site).
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO.
 
4.1.           Poderão participar deste pregão quanto ao item 1 os interessados
do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
 
4.1.1.   Poderão participar deste pregão quanto ao item 2 exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam
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à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
 
4.1.2. A divisão do objeto licitado em dois itens, deve-se ao fato de o
Comprasnet não permitir o cadastramento do benefício III (destinação de 25%
do quantitativo EXCLUSIVAMENTE para MICROEMPRESAS OU EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE), em conformidade com o disposto no art. 8º do
Decreto nº 8.538/2015), quando a licitação for para registro de preços.
 
4.2.           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.
 
4.3.         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 fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
 
4.4.            No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício
do direito de preferência estabelecido no Decreto nº
  7.174/2010 deverão declarar, em campo próprio no sistema, que atendem aos
requisitos previstos na legislação.
 
4.5 .         A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
 
 
4.3.           Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
 
4.3.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
4.3.2. 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;
 
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 
4.3.4. estrangeiras que não funcionem no País;
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4.3.5. 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).
 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
 
5 . 1 .         Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/2005).
 
5.2.         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.
 
5.3.         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.
 
5 . 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 5.450/2005).
 
5.5.           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
5.450/2005).
 
6 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
 
6.1.           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. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
 
6.2.           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 (art. 13, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).

Edital 40 (0575683)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 323



 
6.3.        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.
 
6.3.1.      Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
 
6.4.        Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
 

1. prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 6.7 do edital; e

2. descrição de cada item ofertado, de acordo com o ANEXO I deste Edital.

 
6.4.1.    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.
 
6.4.2.    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.
 
6.4.2.1.        Entretanto, se da proposta constarem 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.
 
6.4.3.    Não pode 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 6.12.
 
6.4.4.     Em campo próprio deverão ser inseridos modelo e marca do
material ofertado.
 
6.4.5.     Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada
de cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada”
do item, em conformidade com o disposto no ANEXO I deste Edital.
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6.5.         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).
 
6.6.         Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
 
6.7.            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.
 
6.8.        Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (ANEXO I) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
 
6.9.           Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
 
6.10.      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.
 
6.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
 
6.12.         A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, se 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.
 
7 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
 
7.1.        O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
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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.
 
7.2.          As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
 
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
 
7.3.        O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
8 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
 
8.1.        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.
 
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário de cada item.
 
8.2.           Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
 
8.3.           O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
 
8.4.          Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
 
8.5.          Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
 
8.6.           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.
 
8.6.1.    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.
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8.7.          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.
 
8.8.        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.
 
8.9.         Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
 
8.10.       A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
9.1.            Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de
preferência estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
 
10.1.      O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço
obtido.
 
10.2.      Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor unitário estimado pela Administração, sendo R$ 5.341,33
(cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos),
para ambos os itens, que representa 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.
 
10.3.      Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
 
10.4.      Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das propostas de preços.
 
10.5.      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
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edital.
 
10.5.1.    Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
 
11 – DA HABILITAÇÃO.
 
11.1.       A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
 
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
6.5. 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;
 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (somente para o item 2).
 
e) Quanto à qualificação econômico-financeira:
e.1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de abertura
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do certame.
11.2.      No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
 
11.3.        Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
 
11.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
 
11.4.         A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
 
11.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
 
11.4.2.   Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
 
11.4.3.          A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
 
11.4.4.                        A abertura da fase recursal em relação ao resultado do
certame ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os
subitens 11.4.1. e 11.4.3.
 
11.4.5.                     A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
 
1 1 .5 .       Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
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irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 11.1. e no item
11.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
 
11.6 .       Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
 
11.7.       Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
 
11.8.       Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
 
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
 
12.1.         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.
 
12.1.1.          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.
 
12.1.2.            O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
 
12.1.3.            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.
 
12.2.       Após o encerramento, se para o item 1 houver 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% superior à oferta vencedora. Após este
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os
itens terão desempate no lance.
 
12.3.       Para efeito do disposto no item 12.1., ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
 
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
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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.
 
12.4.       Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
 
12.5.       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.
 
13 - DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME E EPP
 
13.1.         Conforme instituído pelo Decreto nº 8.538/2015, fica reservada uma
cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
objeto, para contratação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.
 
13.1.1 . Para garantir a efetividade do disposto no item 13.1, ante a
impossibilidade do Comprasnet de permitir a inclusão do benefício tipo III
quando a licitação for para registro de preço, houve a divisão do objeto
licitado em dois itens.
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13.2.         Para a cota reservada para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, a proposta comercial deverá ser apresentada
separadamente.
 
13.3.         Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal,
será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o
mesmo item.
 
14 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
 
14.1.       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.
 
14.1.1.     Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte
e quatro horas).
 
14.1.2.    Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
 
14.2.      Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, até 03 (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.
 
15 – DOS RECURSOS.
 
15.1.      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.
 
15.2.      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.
 
15.3.      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 03 (três) dias, as quais
poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio
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eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
 
15.4.      O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
 
15.5.      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.
 
16 – DO REAJUSTE DO PREÇO.
 
16.1.      Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
 
17 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.
 
17.1.      A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
 
17.1.1.          Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522/2002.
 
17.2.      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.
 
17.3.        Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 17.3.1., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administração.
 
17.3.1.                        O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade
com o previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/1993.
 
17.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 17.3 será
elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como previsto
no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013.

Edital 40 (0575683)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 333



 
17.4.      É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
 
17.5.      A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
 
17.6.      A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 17.3.1, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 17.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto nº 5.450/2005.
 
17.7.      A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993.
 
17.8.      Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
 
17.9.      A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
 
17.10.      Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.
 
17.11.    Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art.
12, §3º do Decreto nº 7.892/2013.
 
17.12.    O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
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superior àqueles praticados no mercado; ou
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
17.12.1.        O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 17.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
17.12.2.        O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
a) por razão de interesse público; ou
 
b) a pedido do fornecedor.
 
17.13.    O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
 
17.13.1.                   O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros
nenhuma responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
 
17.14.     O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da
solicitação das mesmas.
 
17.15.    A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto nº 7.892/2013.
 
17.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
17.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
 
17.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
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órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
 
18 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
 
18.1.        São obrigações do Órgão Gerenciador:
 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações; e
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s)
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 17.15 deste Edital.
 
18.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços
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
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Contratada o contraditório e ampla defesa.
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
                                                    
19.1.       São obrigações do detentor da Ata:
 
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público;
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de
material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 17.15 deste
Edital.
 
19.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:
 
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços;
 
b) Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos
e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na
Ordem de Fornecimento, 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
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;
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f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema
detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
 
g) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao
patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do
objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e
assumindo o ônus decorrente;
 
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos 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 Edital;
 
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 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 recebimento de
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados
válidos para todos os efeitos;
 
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 Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
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q) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
 
r) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público.
 
20 – DA PUBLICIDADE.
 
20.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto nº 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº
8.666/1993.
 
21 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
21.1 – O material deverá ser entregue, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro, no horário de
expediente normal, de segunda a sexta-feira, na Seção de Almoxarifado do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo
(antiga via expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-005, sob
agendamento através do telefone (82) 3328-1947.
 
21.2.         Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço;
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos
do Tribunal, da seguinte forma:
b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem, realizados em duas
etapas:

1. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
2. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no

mínimo, 10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos
equipamentos recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar
os testes nos demais equipamentos, dentro de um critério de
razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro de
um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de
equipamentos.

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela
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Contratada e disponível no sítio do fabricante;
b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas,
emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
21.3.         O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
 
21.4.         O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações,
após o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento.
 
21.5.         Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
21.6.         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.
 
21.7.       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 à
multa prevista na Seção 22.
 
22 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
22.1.         A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-
se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
 
22.2.         Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
22.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
 
22.4.         A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
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gravidade dos casos a seguir:
 

1. 0,5% (meio por cento) por dia, no caso de atraso injustificado na entrega
dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos 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
a.2) No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade de 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.
b) 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado
na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias
corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por
prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se, adicionalmente, a
multa de 1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2.  A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem
de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente
da quantidade de equipamentos sem solução.
c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de inexecução total
da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de
preços do Fornecedor;
 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na
hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a
Ordem de Fornecimento.
 
22.4.1.           As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
 
2 2 .4 .2 .           Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
 
22.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos ou
cobrado judicialmente.
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22.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
 
22.7.         A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.
22.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
 
22.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
22.10.       Será promovido registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.
 
22.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.
 
22.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
 
22.12.1.                        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.
 
22.13.       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 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
22.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
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23 – DO PAGAMENTO.
23.1.              O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-
corrente do Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º,
§ 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época
da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o
INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova
de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do Fornecedor; e

2. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.

23.2.        Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
23.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
23.4 .         Por ocasião de cada pagamento, se fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
23.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
 
23.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%.
23.7.         Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de
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direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 
24.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e
Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente).
 
24.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
 
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
25.1.       É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
 
25.2.       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.
 
25.3.       As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
 
2 5 . 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.
 
25.5.       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.
 
25.6.       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.
 
25.7.       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.
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25.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
 
25.9.       O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, TRE, Seção de Licitações e
Contratos/COMAP, 6º andar – Bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone:
(82) 2122-7764/7765.
 
25.10.     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.
 
25.11.     A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
 
25.12.     Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
25.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
25.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Planilha preenchimento dos dados do Contrato (MODELO
SUGESTIVO); e
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
 
25.15.    Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
 

Maceió/AL, 02 de agosto de 2019.

 

Andréa de Albuquerque César

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

em substituição
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Em 02 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 02/08/2019, às 08:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575683 e o código CRC 8098F7BF.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-D ivulgação 02/08/2019 08:44:07 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 05/08/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP

Pregão 00036/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00016/2019

Nº do Processo Tipo de Licitação
Validade da
Ata SRP

0002349-08.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
12

mes(es)

Quantidade de Itens Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

2 Sim Não

Objeto

Registro de Preço para aquisição de computadores  p ara substituir equipamentos fora de garantia e/ou 
obsoletos.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da
Licitação

05/08/2019 A partir de  05/08/2019  às 08:00 Em 16/08/2019  às 09:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

00001 2019    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di... https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

1 of 1 02/08/2019 08:48
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 02/08/2019 08:44:49 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG de Atuação

14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação * Ano da Licitação

00036 / 2019

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação

 Pregão
 Concorrência
 Tomada de Preços
 Convite
 Concurso

Revogada
Anulada
Suspensa

 Tradicional
 Registro de Preço (SRP)

Pesquisar Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual

da Licitação Ação

70011 Pregão Eletrônico 00036/2019
Registro de Preço

(SRP)
Registro de Preço para aquisição de computadores
para substituir equipamentos fora de garantia e/ou...

Licitação A
Publicar Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado.

SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao...

1 of 1 02/08/2019 08:49
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 02/08/2019 08:45:13 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP

Pregão 00036/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00016/2019

Nº do Processo Tipo de Licitação Validade da Ata SRP

0002349-08.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional 12  mes(es)

Quantidade Informada de
Itens

Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

2 2 0 Sim Não

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia

Objeto

Registro de Preço para aquisição de computadores  p ara substituir equipamentos fora de garantia e/ou o bsoletos.

Informações Gerais

Recurso

Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens

Nacional

Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função

087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Presidente em Exercício do Tre/al - Ordenador de De

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação

05/08/2019

CPF do Responsável Nome Função

954.470.834-00 ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Substit

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital

Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 05/08/2019 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro

Farol

Município/UF

27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax

82 21227764 7765

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Abertura da Licitação

Em 16/08/2019  às 09:00  no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação

Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

02/08/2019  às 08:43 954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação Id
Matéria

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo

Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

0700110500036201900001 11898295
02/08/2019

08:43 95447083400 05/08/2019
Em

Editoração
02/08/2019

08:44 Sim Visualizar

Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações

SIASGnet-DC - Visualizar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitaca...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 02/08/2019 08:45:36 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidad
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP

Pregão 00036/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00016/2019

Quantidade Informada de
Itens

Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

2 2 0 Sim Não

Filtro

Nº do Item Descrição do Item
Itens Vinculados ao
Grupo

Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Utiliza Margem de Preferência

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item

Situação
do Item

na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência

(%)
Grupo Consis-

tente? Ação

1 M
11428 - ACESSÓRIO /
COMPONENTE PARA
MICROCOMPUTADOR

- 86 UNIDADE
Menor
Preço

- Não

Normal 
10,00

Adicional 
10,00

- Sim Visualizar

2 M
11428 - ACESSÓRIO /
COMPONENTE PARA
MICROCOMPUTADOR

- 14 UNIDADE
Menor
Preço Tipo I Não

Normal 
10,00

Adicional 
10,00

- Sim Visualizar

(*) M - Material    S - Serviço

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Nova Pesquisa de Licitações

2 registros encontrados, exibindo todos os registros.

SIASGnet-DC - Itens da Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitaca...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 02/08/2019 08:45:55 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP

Pregão 00036/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00016/2019

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim Não

Item

Nº do Item Tipo de Item Item

1 Material 11428 - ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR

Descrição Detalhada

ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR - ACESSORIO / COMPONENTE

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Unitário Estimado (R$)

86 UNIDADE Menor Preço 5.341,3300

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

Margem de Preferência Normal(%) 10,00

Margem de Preferência Adicional(%) 10,00

 Permitir Adesões

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 86

Item Anterior Ir para o Item: 1 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações

SIASGnet-DC - Item da Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLici...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 02/08/2019 08:46:16 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP

Pregão 00036/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00016/2019

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim Não

Item

Nº do Item Tipo de Item Item

2 Material 11428 - ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR

Descrição Detalhada

ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR - ACESSORIO / COMPONENTE

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Unitário Estimado (R$)

14 UNIDADE Menor Preço 5.341,3300

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I Não Agrupado

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

Margem de Preferência Normal(%) 10,00

Margem de Preferência Adicional(%) 10,00

 Permitir Adesões

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 14

Item Anterior Ir para o Item: 2 Ir Próximo Item

Licitação Edital / Relação de Itens Grupos Itens Nova Pesquisa de Licitações

SIASGnet-DC - Item da Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLici...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2019.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 05/08/2019, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576623 e o código CRC 7D828F67.

0002349-08.2019.6.02.8000 0576623v1
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ĜX�Z]X�Rx]IJxHT[\RT̂GPTR�I�\IR[TX_�_�GHGT�PTHZQI[\T�HT[}IRJR�J
P�TR�GT�GHI]]T�I�\IR[T�VMJ[}TRQG[PTMTMHKPJ�TM�IRJ}JHGPTRM
�������MIMTMHKPJ�TM���M����a��·X

M

#̧"(-" -$̧"'0 ,¹*+ -$º$»¼½$º$¾̧ ¿%À

� �x¡� ���M�MVONONVOM�M£TR\GRJGM£RI]JP�[HJGM

£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNUVxUVNWM¡� ���x£� x¦£� �

M°M£� ��Y ¥¡ MY°M¡��²Á¥��M� ¦�°¥��M � �¡°���MY M���¦°��LM[TMZ]TMPG]MG\RJ�ZJS«I]M¬ZIM̂�IM]±TMHT[}IRJPG]M_ÎTMGR\J�TMy~LMJ[HJ]TM�LMPGM
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   Nº 38.006/08 
 

 

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão Ambiental à 
empresa: 
ABNT grants the Conformity Certificate of the Environmental Management System to the company: 
 

Daten Tecnologia Ltda 
(Daten) 
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

 
Implementado para a(s) atividade(s) de: 
Implemented for the following activity(ies): 

 
Fabricação, comercialização, locação e assistência 
técnica de microcomputadores (estação, servidores 
e notebooks) e equipamentos de informática 
 

Exercida(s) na unidade localizada em: 
Exerted in the unit located in: 

 
Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito 
Industrial Iguape 
45658-335 - Ilhéus - BA 

 
Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard: 
 

ABNT NBR ISO 14001:2015 
 
Primeira concessão: 12/09/2008 
First concession: 

 
Período de validade: 
Validity period: 

 
16/02/2018 a 16/02/2021 

 
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2018 

 
 

 
 

 
Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager 

 
Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original 
e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser 
confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the 
ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager Its validity may be confirmed at the following eletronic address: 
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 

Rev. 05 
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 15.0889 

Data de Emissão / Date of issue 19 de Outubro de 2015 / October 19, 2015 

Página / Page 1/11 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 11 
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 11 

 

 

 

 

Organismo de Certificação / 
 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 

                                                                                                         41-IC-F0033 rev 9.0  

Fornecedor / Supplier 
(1112218)         

DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Rod Ilheus Urucuca km 3,5 s/n galpão 
Distrito Industrial de Ilhéus, 45658-335, BRAZIL  
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

  

Produto Certificado / Certified Product COMPUTADOR DE MESA / DESKTOP 

  
Família de Produto / Product’s Family N/A 

  
Modelo - Tipo / Model - Type DCYX-U, DT02-XVY (U), DCYX-S, DT02-XVY (S),  

DCYX-T, DT02XVY (T) 
Onde "X" Pode Variar De A a G,"Y" pode variar De 1 a 9,  
“S” especifica SFF (Gabinete 1D85), “T” especifica torre (gabinete WN21) e “U” 
especifica USFF (gabinete D1L-U). 

  
Marca Comercial / Trademark DATEN TECNOLOGIA 

  
Lote ou No. de Série / Lot or Serial Number N/A 

  
Normas Aplicáveis / Applicable standards IEC 60950-1: 2005 + A1:2009, CISPR 22: 2008 (modified), CISPR 24: 2010, IEC 

61000-3-2: 2005+A1:2008 +A2:2009, IEC 61000-3-3: 2008, IEC 61000-4-2: 2008, 
IEC 61000-4-3:2006+A1: 2007+A2: 2010, IEC 61000-4-4: 2004 +A1:2010, IEC 
61000-4-5: 2005, IEC 61000-4-6: 2008, IEC 61000-4-8: 2009, IEC 61000-4-11: 
2004 e Anexo E da Portaria no. 170/2012 

  
Programa de Certificação ou Portaria / 

Certification Program or Decree 

PORTARIA NO. 170/2012 / DECREE NO. 170/2012 
PORTARIA NO. 407/2015 / DECREE NO. 407/2015 

  
Relatório de Avaliação e Ensaios /  

Assessment and Test Report #  
BR3590, Vol. 3, Sec 1 

  

Concessão Para /Consession for 

Ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de 
Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste 
certificado.  
Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of Evaluation of 
Conformity (SBAC) on the product covered by this certificate. 

  

Revisão / Revision date 28 de dezembro de 2018 / December 28, 2018 
Validade / Expire date 18 de Outubro de 2020 / October 18, 2020 

 

 

 

 

Delzuite M. Ferreira Jr. 
Gerente de Operações /  

                                                                          Operations Manager 

 

UL do Brasil Certificações , organismo acreditado pela Coordenação Geral de 
Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro Nº OCP-0029 
confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e 
programas ou Portarias acima descritas.  
UL do Brasil Certificações , Certification Body accredited by Coordenação Geral de 
Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029 
confirms that the product is in compliance with the standards and certification 
Programs or Decrees above mentioned. 
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 15.0889 

Data de Emissão / Date of issue 19 de Outubro de 2015 / October 19, 2015 

Página / Page 2/11 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 11 
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 11 

 

 

 

 

Organismo de Certificação / 
 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 

                                                                                                         41-IC-F0033 rev 9.0  

Solicitante / Applicant 
(1112218)         

DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Rod Ilheus Urucuca km 3,5 s/n galpão 
Distrito Industrial de Ilhéus, 45658-335, BRAZIL  
CNPJ: 04.602.789/0001-01 
 

Fabricante / Manufacture 
               (1112218)        

DATEN TECNOLOGIA LTDA 
Rod Ilheus Urucuca km 3,5 s/n galpão 
Distrito Industrial de Ilhéus, 45658-335, BRAZIL  
CNPJ: 04.602.789/0001-01 

  
MARCAÇÃO / MARKING: Marca do fabricante, modelo e características elétricas. 
 
CARACTERÍSTICAS NOMINAIS / RATINGS: 
Para fontes externas: 
Pot̂ncia total: de 65W até 90W 
Tensão de entrada: 100-240V  
Freqûncia: 50-60Hz 
Tensão de sáda: 19V  
Corrente: de 3,42A até 4,74A  
(Outras fontes podem ser utilizadas, vide lista de componentes) 

 
Para fontes internas: 
Pot̂ncia total: de 180W até 650W 
Tensão de entrada: 100-240V  
Freqûncia: 50-60Hz  
Corrente nominal: de 4,4A até 10A 
(Outras fontes podem ser utilizadas, vide lista de componentes) 
 
LISTA DE ACESSÓRIOS / LIST OF ACCESSORIES: N/A 
 
MODELO DE CERTIFICAÇÃO / CERTIFICATION MODEL: 5 
 
VERSÃO DO PROJETO DO PRODUTO / PRODUCT DESIGN VERSION: N/A 
 
LISTA DE COMPONENTES CRÍTICOS / LIST OF CRITICAL COMPONENTS: 
 

Componente Fabricante Modelo Dados Técnicos Norma 

Gabinete Daten D1L-U 1,2 litros  ---------- 

Gabinete Daten 1D85 12 litros  ---------- 

Gabinete Daten WN21 18 litros ---------- 

SSHD Seagate ST500LM000 ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB UL 60950-1 

SSHD Seagate ST500LX025 ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB ----------- 

SSHD Seagate ST1000DX001 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

SSHD Seagate ST2000DX002 ou equivalente Sata 6GB/s – 2T  

SSHD Seagate ST1000LX015 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T  

Disco Rígido Seagate ST1000DM003 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

Disco Rígido Seagate ST1000LM048 Sata 6GB/s – 1T ----------- 
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 15.0889 

Data de Emissão / Date of issue 19 de Outubro de 2015 / October 19, 2015 

Página / Page 3/11 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 11 
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 11 

 

 

 

 

Organismo de Certificação / 
 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 

                                                                                                         41-IC-F0033 rev 9.0  

Disco Rígido Seagate ST500DM002 ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB ----------- 

Disco Rígido Seagate ST1500DM003 ou equivalente Sata 6GB/s – 1,5T ----------- 

Disco Rígido Seagate ST2000DM001 ou equivalente Sata 6GB/s – 2T ----------- 

Disco Rígido Western Digital WD5000AAKX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB ----------- 

Disco Rígido Western Digital WD5000AZLX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB ----------- 

Disco Rígido Toshiba DT01ACA050 ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB ----------- 

Disco Rígido Toshiba DT01ACA100 ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

Disco Rígido Toshiba HDWL110UZSVA ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

Disco Rígido Toshiba HDWD110XZSTA ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

Disco Rígido Western Digital WD10EZEX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

Disco Rígido Western Digital WD5000LPLX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB UL 60950-1 

Disco Rígido Western Digital WD5000LPVX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB ----------- 

Disco Rígido Western Digital WD5000LPCX ou equivalente Sata 6GB/s – 500GB  

Disco Rígido Western Digital WD10SPCX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T ----------- 

Disco Rígido Western Digital WD10JPLX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T  

Disco Rígido Western Digital WD10JPVX ou equivalente Sata 6GB/s – 1T  

Mainboard Daten DB150UP Compatível com processadores Intel ----------- 

Mainboard Daten DB3UP Compatível com processadores Intel ----------- 

Mainboard Daten DH3UP Compatível com processadores Intel ----------- 

Mainboard Daten DQ170UP  Compatível com processadores Intel ----------- 

Mainboard Daten DQ3UP Compatível com processadores Intel ----------- 

Mainboard Daten DQ170PRO Compatível com processadores Intel ----------- 

Mainboard Daten DQ3PRO Compatível com processadores Intel ----------- 

Mainboard Daten DB85PRO Compatível com processadores Intel ----------- 

Mainboard Daten DQ87PRO Compatível com processadores Intel ----------- 

Mainboard Daten DA75PRO Compatível com processadores AMD ----------- 
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Mainboard Daten DA3PRO Compatível com processadores AMD ----------- 

Mainboard Daten DA320MXV Compatível com processadores AMD ----------- 

Mainboard Daten DA3UP Compatível com processadores AMD ----------- 

Mainboard GigaByte GA-78LMT-S2P Compatível com processadores AMD ----------- 

Mainboard Daten DH81MXV Compatível com processadores Intel ----------- 

Mainboard Daten DB150PRO Compatível com processadores Intel ----------- 

Mainboard Daten DB3PRO Compatível com processadores Intel  

Mainboard Daten DH110MXV Compatível com processadores Intel ----------- 

Mainboard Daten DH310MXV Compatível com processadores Intel  

Mainboard Daten DA68MXV Compatível com processadores AMD ----------- 

Fonte de Alimentação E-max FSP065-REC 

Potência total: 65W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Tensão de saída: 19V 

Corrente: 3,42A 

IEC 60950 

Fonte de Alimentação Daten FSP065-REC 

Potência total: 65W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Tensão de saída: 19V 

Corrente: 3,42A 

IEC 60950 

Fonte de Alimentação Salcomp S13A00 

Potência total: 65W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Tensão de saída: 19V 

Corrente: 3,42A 

IEC 60950 

Fonte de Alimentação Daten S13A00DTA 

Potência total: 65W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Tensão de saída: 19V 

Corrente: 3,42A 

IEC 60950 

Fonte de Alimentação 
Asian Power Device 

Inc. 
DA-90F19 

Potência total: 90W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Tensão de saída: 19V 

-------- 
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Corrente: 4,74A 

Fonte de Alimentação Seasonic SS 300 TFX 

Potência total: 300W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Seasonic SS 300 TGW 

Potência total: 300W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Daten DTS300BBR 

Potência total: 300W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Daten DTS300GBR 

Potência total: 300W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Delta Eletronics Inc DPS-250AB-72 A 

Potência total: 250W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Daten DTF300BBR 

Potência total: 300W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Daten DTD240GBR 

Potência total: 240W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 4,4A 

-------- 

Fonte de Alimentação Daten DTS200PBR 

Potência total: 200W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 4,4A 

-------- 

Fonte de Alimentação Daten DTS180PBR 

Potência total: 180W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 
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Corrente nominal: 4,4A 

Fonte de Alimentação Daten DTD200GBR 

Potência total: 200W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 4,4A 

-------- 

Fonte de Alimentação Huntkey HK 400-13PP 

Potência total: 300W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Huntkey HK 400-52PP 

Potência total: 300W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Pixxo PG650EXPOM 

Potência total: 650W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 10-5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Seasonic SS 300 BS 

Potência total: 300W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Daten DAS300BBR 

Potência total: 300W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Delta GPS-300JB 

Potência total: 300W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Seasonic SSP-350GT 

Potência total: 350W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Seasonic SSR-650RT 

Potência total: 650W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

-------- 
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Corrente nominal: 9-3,4A  

Fonte de Alimentação Seasonic SSR-550R 

Potência total: 550W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 8A  

-------- 

Fonte de Alimentação Daten DAF300GBR 

Potência total: 300W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Daten DAS350GBR 

Potência total: 350W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Pixxo PW500PUSPC 

Potência total: 500W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 10-5A 

-------- 

Fonte de Alimentação Daten DTD240GBR v2 

Potência total: 240W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 4,4A 

-------- 

Fonte de Alimentação FSP Group FSP250-60SBV 

Potência total: 250W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 5A 

-------- 

Fonte de Alimentação FSP Group FSP200-50GSV(85) 

Potência total: 200W 

Tensão de entrada: 100-240V 

Frequência: 50-60Hz 

Corrente nominal: 4,4A 

-------- 

Solid State Drive HYNIX SC300 ou equivalente Sata 6GB/s – 128GB / 256GB / 512GB  -------- 

Solid State Drive HYNIX SL308 ou equivalente     Sata 6GB/s – 120GB / 250GB / 500GB -------- 

Solid State Drive Multilaser AXIS 500 ou equivalente Sata 6GB/s – 120GB / 240GB -------- 

Solid State Drive ADATA SP600 ou equivalente 
Sata 6GB/s – 32GB / 64GB / 128GB / 

256GB / 512GB 
-------- 

Solid State Drive Kingston SV300S37A ou equivalente Sata 6GB/s – 60GB / 120GB / 240GB / -------- 
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480GB 

Solid State Drive Daten DS500 ou equivalente 
Sata 6GB/s – 120GB / 128GB / 240GB / 

256GB / 480GB / 512GB 
 

Solid State Drive Daten DS1000 ou equivalente 
PCIE – 120GB / 128GB / 240GB / 256GB 

/ 480GB / 512GB 
 

Solid State Drive Daten DS1200 ou equivalente 
PCIE – 120GB / 128GB / 240GB / 256GB 

/ 480GB / 512GB 
 

Solid State Drive Daten DS500M ou equivalente 
Sata 6GB/s – 120GB / 128GB / 240GB / 

256GB / 480GB / 512GB 
 

Unidade Ótica Sony AD7280S ou equivalente 5/12V  -------- 

Unidade Ótica Sony AD7260S ou equivalente 5/12V -------- 

Unidade Ótica Asus 24B5ST ou equivalente 5/12V -------- 

Unidade Ótica Lite-on  IHAS122 ou equivalente 5/12V -------- 

Unidade Ótica Samsung SH-224 ou equivalente 5/12V -------- 

Cooler Intel e97379-001 12V -------- 

Cooler Deep Cool - 12V -------- 

Cooler Deep Cool Theta 9 12V ------- 

Cooler Delta FHS-A9025S20 12V -------- 

Cooler Delta FHS-A7015S61 12V -------- 

Cooler AMD FHSA7015S 12V -------- 

Cooler Delta FHS-A9015S00 12V -------- 
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Cooler 
Asia Vital Components 

Co., Ltd. 
BASC0712R2M 12 V UL 507 

Sys Fan Cooler Jamicon JF0815H1LS-R ou equivalente 12V -------- 

Sys Fan Cooler Brushless DC8025 ou equivalente 12V  

Sys Fan Cooler XC-Share DC0802512SM ou equivalente 12V -------- 

Sys Fan Cooler H.X.S DC0802512SM ou equivalente 12V -------- 

 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS / DOCUMENTS: 
 

Título /Title  Número / Number 
Revisão / 
revision 

Data / 
Date 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade 
Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Ltda. 

R153164 0 2015-09-11 

Relatório de ensaio emitido por Testtech Laboratórios de Avaliação da Conformidade Ltda / 
Test report issued by Testtech Laboratórios de Avaliação da Conformidade Ltda 

ITE0029/2015 0 2015-09-29 

Relatório de ensaio emitido por Testtech Laboratórios de Avaliação da Conformidade Ltda / 
Test report issued by Testtech Laboratórios de Avaliação da Conformidade Ltda 

ITE0030/2015 0 2015-09-24 

Relatório de ensaio emitido por Testtech Laboratórios de Avaliação da Conformidade Ltda / 
Test report issued by Testtech Laboratórios de Avaliação da Conformidade Ltda 

ITE0031/2015 0 2015-09-24 

Relatório de ensaio emitido por Testtech Laboratórios de Avaliação da Conformidade Ltda / 
Test report issued by Testtech Laboratórios de Avaliação da Conformidade Ltda 

ITE0032/2015 0 2015-09-24 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade 
Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Ltda. 

IBEC 155020 0 2015-12-15 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade 
Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Ltda. 

IBEC 155021 0 2016-01-05 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade 
Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Ltda. 

IBEC 161170 0 2016-05-17 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade 
Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Ltda. 

IBEC 161170-1 1 2016-07-27 

Relatório de ensaio emitido por FIT – Instituto de Tecnologia . / Test report issued by FIT – 
Instituto de Tecnologia 

S16-144-SERV-00 0 2016-07-29 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test report issued by TÜV 
Rheinland do Brasil Ltda 

2327-INF-06/14 0 2014-12-19 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test report issued by TÜV 
Rheinland do Brasil Ltda 

2327-INF-05/14 0 2014-12-08 

Relatório de ensaio emitido por INPE/ LIT ( Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais) / Test 
report issued by INPE/ LIT (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais) 

TUVBR243-R01 1 2014-11-27 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test report issued by TÜV 
Rheinland do Brasil Ltda 

2553 INF 07 15 0 2015-06-19 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test report issued by TÜV 
Rheinland do Brasil Ltda 

2553 INF 09 15 0 2015-06-19 
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Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test report issued by TÜV 
Rheinland do Brasil Ltda 

2553 INF 08 15 0 2015-06-12 

Relatório de ensaio emitido por TÜV Rheinland do Brasil Ltda / Test report issued by TÜV 
Rheinland do Brasil Ltda 

2553 INF 10 15 0 2015-06-12 

Relatório de ensaio emitido por INPE/ LIT ( Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais) / Test 
report issued by INPE/ LIT (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais) 

TUVBR262 
R01_V01 

1 2015-02-20 

Relatório de ensaio emitido por INPE/ LIT ( Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais) / Test 
report issued by INPE/ LIT (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais) 

TUVBR262 
R02_V01 

1 2015-07-13 

Relatório de ensaio emitido por INPE/ LIT ( Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais) / Test 
report issued by INPE/ LIT (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais) 

TUVBR262 
R03_V01 

1 2015-07-13 

Relatório de ensaio emitido por INPE/ LIT ( Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais) / Test 
report issued by INPE/ LIT (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais) 

TUVBR262 
R04_V01 

1 2015-07-13 

Relatório de ensaio emitido por Insituto de Pesquisas Eldorado / Test report issued by Instituto 
de Pesquisas Eldorado 

LET-ID-2395-1834-03-01.00 0 2016-11-10 

Relatório de ensaio emitido por Insituto de Pesquisas Eldorado / Test report issued by Instituto 
de Pesquisas Eldorado 

LET-EMC-RE 2395-1834-03-C-
01.00 

0 2016-11-10 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade 
Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Ltda. 

IBEC 170452 0 2017-03-06 

Relatório de ensaio emitido por IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade 
Ltda. / Test report issued by IBEC - Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Ltda. 

IBEC 170453 0 2017-03-06 

Relatório de ensaio emitido por UL testtech Laboratórios de Avaliação de Conformidade 
Ltda / Test report issued by UL testtech Laboratórios de Avaliação de Conformidade Ltda) 

ITE0017/2016 0 2016-11-23 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado / Test report issued by 
Instituto de Pesquisas Eldorado) 

LET-ID 2395-1642-04-01.00 0 2016-11-25 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado / Test report issued by 
Instituto de Pesquisas Eldorado) 

LET-EMC-RE 2395-1642-04-C-
01.00 

0 2016-11-24 

Relatório de ensaio emitido por Instituto de Pesquisas Eldorado / Test report issued by 
Instituto de Pesquisas Eldorado) 

LET-ENE-RE 2395-1642-04-C-
01.00 

0 2016-11-25 

Relatório de ensaio emitido por IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformida/ Test 
report issued by IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade 

IBEC 170452 0 2017-03-06 

Relatório de ensaio emitido por IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformida/ Test 
report issued by IBEC – Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade 

IBEC 170453 0 2017-03-06 

 
 
OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS: 

 

1. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com 

as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste 

Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. 

The validation of this certificate depends on the surveillance inspections performing and Non conformity treatments, according to UL do Brasil Certificações 

procedures. To verify the updated condition of regularity of this Conformity Certificate shall be consulted the certified products and services Inmetro database. 
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2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade (s) fabril (is) 

mencionada (S) acima. 
This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this 
certificate. 

 
3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil 

Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado. 
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificações must be notified about any 
desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificações that will decide about certificate force. 

 
 
 
Histórico de Revisões / Revisions Description: 
 

28 de Dezembro de 2018/ December 28, 2018 
Inclusão de componentes críticos: Fonte de alimentação, disco rígido e disco de estado sólido /Inclusion of 
critical componentes Power supply, Hard Disk and Solid State Drive  

09 de Novembro de 2018 / November 9, 2018 
Revisão na lista de componentes críticos (dados técnicos do Gabinete)/ Critical componentes list review  
(Enclosure Technical data)   

17 de Setembro de 2018 / September 17, 2018 Inclusão de componentes Críticos / Inclusion of critical components 
11 de Junho de 2018 / June 11, 2018 Inclusão de componentes Críticos / Inclusion of critical components 
03 de Abril de 2018 / April 03, 2018 Inclusão de componentes Críticos / Inclusion of critical components 
08 de Março de 2018 / March 08, 2018 Inclusão de componentes Críticos / Inclusion of critical components 
13 de Outubro de 2017 / October 13, 2017 Renovação do certificado / Certificate Renewal. 
18 de Agosto de 2017 / August 18, 2017 Inclusão de componentes Críticos / Inclusion of critical components 
07 de Julho de 2017 / July 7, 2017 Inclusão de componentes Críticos / Inclusion of critical components 

30 de Maio de 2017 / May 30, 2017 
Unificação dos certificados ULBR 16.0060 e ULBR 16.0067 à este certificado/ 
Unification of the certificates ULBR 16.0060 and ULBR 16.0067 to this certificate 

17 de Março de 2017/ March 17, 2017 Inclusão de componentes Críticos 
21 de Fevereiro de 2017/ February 21, 2017 Inclusão de componentes Críticos 
06 de Dezembro de 2016 / December 06, 2016 Inclusão de componentes Críticos 
22 de Novembro de 2016 / November 22, 2016 Inclusão de componentes Críticos  
14 de Outubro de 2016 / October 14, 2016  Renovação de Certificado / Certificate Renewal  
26 de Setembro de 2016 / September 26, 2016  
 

Inclusão da placa mãe modelo DQ170PRO / Add of motherboard model DQ170PRO. 

12 de Fevereiro de 2016 / February 12, 2016 Correção de digitação / Typo correction 

05 de Fevereiro de 2016 / February 5, 2016 
Emissão inicial – Transferência (A data de validade foi atualizada com base no certificado Nº TÜV 
12.1205 Rev. 12/ Initial Issue – Transfering.) 

A última revisão substitui e cancela as anteriores 
The last review replaces and cancels the previous ones 
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Nº de núcleos de CPU: 4 Nº de threads: 4 Nº de núcleos de GPU: 8

Clock básico: 3.2GHz Clock de Max Boost: 3.6GHz Total de Cache L1: 384KB

Total de Cache L2: 2MB Cachê L3 total: 4MB Desbloqueado: Sim

CMOS: 14nm FinFET Pacote: AM4 Versão PCI Express: PCIe 3.0 x8

Solução térmica: Not included TDP / TDP Padrão: 35W cTDP: n/aW

Temps máx: 95°C *Suporte de SO
Windows 10 - 64-Bit Edition
RHEL x86 64-Bit
Ubuntu x86 64-Bit
*Operating System (OS) support will vary by
manufacturer.

Velocidade máxima da memória: 2933MHz Tipo de memória: DDR4 canais de memória: 2

Frequência gráfica: 1100 MHz Modelo gráfico: Radeon™ Vega 8 Graphics Contagem de núcleos gráficos: 8

Tecnologias compatíveis:
AMD GuardMi Technology
Arquitetura do núcleo “Zen”
Tecnologia AMD SenseMI

Display Port: Yes HDMI™: Yes

Família de produto: AMD Ryzen™ PRO
Processors

Linha de produto: AMD Ryzen™ 3 PRO Desktop
Processors with Radeon™ Vega Graphics

Plataforma: Desktop

Bandeja OPN: YD2200C6M4MFB

PIB OPN: n/a Data de lançamento: 5/10/2018

AMD Ryzen™ 3 PRO 2200GE with Radeon™ Vega 8 Graphics

Especificações

Memória

Especificações da placa de
vídeo



Principais recursos

Foundation

   VISÃO GERAL TECNOLOGIAS ESPECIFICAÇÕES DRIVERS & SUPPORT (/PT/SUPPORT/APU/AMD-RYZEN-PRO-PROCESSORS/AMD-RYZEN-3-PRO-DESKTOP-PROCESSORS-RADEON-VEGA-GRAPHICS/AMD-0)
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CONFORTO E AGILIDADE PARA REALIZAR TAREFAS 
 
O Monitor Daten 22MP55PY apresenta uma tela de 21,5", em um painel IPS LED FHD. Possui conexão analógica e digital, tempo de resposta de 5ms e 
ergonomia proporcionada pelo ajuste de altura, inclinação e a função pivot, pensando na saúde do usuário. Além disso possui a função Super Energy Saving 
trazendo maior economia de energia. 
 
ESPECIFICAÇÕES 
 
Tamanho:  
21.5" - Formato 16:9. 
 

Resolução máxima:  
1920x1080@60Hz. 
 

Brilho / Suporte de cores:  
250 cd/m² / 16.7M. 
 

Contraste  
5.000.000:1 (DFC) / 1.000:1 (Estático). 
 

Ângulo de Visão / Pixel Pitch / Tempo de Resposta:  
178º (H) 178º (V) / 0.24795(H)mm x 0.24795(V)mm / 5ms. 
 

Tratamento da tela: 
Anti-Reflexo / Anti Glare / Hard Coatung 3H / Anti-Estática. 
 

Frequência Analógica / Digital: 
H: 30 ~ 83 KHz V: 56 ~ 75 Hz / H: 30 ~ 83 KHz V: 56 ~ 61 Hz. 
 

Conexão: 
D-Sub (VGA), DVI, Display Port, ou 
D-Sub (VGA), HDMI, Display Port, (utilizando o adaptador HDMI/DVI que acompanha o produto). 
 

Consumo de Energia / Fonte:  
24W (Tipico) / 100-240VAC 50-60Hz, automática, Interna. Cabos de força padrão NBR-14136. 
0,3W (Standby). 
 

Vesa / Cor / Segurança: 
100 x 100 / Preto / Slot Trava Kensington. 
 

Dimensões (L x A x P) e Peso (kg): 
Líquida (com base): 508 x 356 x 224 mm; 
Líquida (sem base): 508 x 312 x 150 mm; 
Bruta (c/ embalagem: 572 x 178 x 370 mm; 
Peso Líquido/Bruto: 4,3kg / 5,7kg. 
 

Ajustes: 
Ajuste de altura (110mm), Pivot (90°) e Inclinação (-5°~20°). 
 

Outros: 
Possui controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e horizontal. 
3 portas USB 3.0 sendo 1 upstream e 2 dowstream (opcional).
 
 

Monitor 22MP55PY 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se o direito de realizar as alterações ue julgar 
necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 2019.1 
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14/01/2019 EPEAT

https://ww2.epeat.net/ProductDisplay.aspx?return=search&action=view&search=true&productid=19439&ProductType=1,4&epeatcountryid=39&st… 1/2

A program of the Green Electronics Council Contact Case Studies

ABOUT EPEAT PARTICIPANTS RESOURCES MY ACCO

← Back

Daten DC3A-U

Product: Daten DC3A-U

CAB: Green Electronics Council CAB

Country: Brazil

Product Type: Desktops

Manufacturer: Daten Tecnologia Ltda

URL:

Rating:

Registration Date: 11/28/2018

Product Status:  Active

Exceptions:

Manufacturer Part #:

UPC:

EAN:

Consumer or Institutional: Not Indicated

Options:
Printer Friendly  

Printer Friendly With Declaration Detail  

Export to EXCEL  

Export to EXCEL With Declaration Detail  

   

Criteria Category Summary Optional 
Points

4.1 Reduction/elimination of environmentally sensitive materials 4/5

4.2 Materials selection 2/3

4.3 Design for end of life 4/5

Back

Product Detail
NEW! Try the EPEAT Registry 2.0 with Servers, Imaging Equipment, Mobiles Phones a

EPEAT Registry
NEW! Try the EPEAT Registry2.0 with Servers, ImagingEquipment, Mobiles Phonesand TVs!

Quick Search

Search by Manufacturer

Search by Country

Full Search

Company List
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14/01/2019 EPEAT

https://ww2.epeat.net/ProductDisplay.aspx?return=search&action=view&search=true&productid=19439&ProductType=1,4&epeatcountryid=39&st… 2/2

4.4 Product longevity/life cycle extension 2/2

4.5 Energy conservation 1/2

4.6 End of life management 0/1

4.7 Corporate performance 2/2

4.8 Packaging 4/4

Total Optional Points:  19/24

This Product is also registered in:
none

 

Experiencing issues with 

Emai

About EPEAT

Mission

History

Global Reach

Advisory Council

Environmental Benefits

FAQs

EPEAT as a CAB

Market Surveillance Entity (MSE)

Staff

Careers

Participants

Partners

Manufacturers

Purchasers

PREs

Resources

Criteria

Training

For Purchasers

For Manufacturers

Verification

Clarifications and Interpretations

Recycling

My Account

Manage Account

Login

© 2017 Green Electron
T

Use of company Logo
not imply e
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14/01/2019 Daten Corporate DC3A-U - Red Hat Certified Hardware - Red Hat Customer Portal

https://access.redhat.com/ecosystem/hardware/3622431 1/1

Certifications

Product Versions Level

Red Hat Enterprise Linux (x86_64) 7.5 - 7.x Certified

Daten Corporate DC3A-U
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  Nº 437.001/18 
 

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo 
Ecológico ABNT – para a Empresa: 
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the 
company: 
 

Daten Tecnologia Ltda 
CNPJ: 04.602.789/0001-01  

 

Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 
 

 

Produto Modelo 
Microcomputador Desktop 
Gabinete ID85 - Slim 

DCYX-S 
DT02-XvY (S) 

Microcomputador Desktop 
Gabinete WN21 - Torre 

DCYX-T 
DT02XvY (T) 

Computador de mesa / 
Desktop (Mini Pc) 

DCYX-U 
DT02-XvY (U) 

Computador de mesa / 
Desktop (AIO) 

DCYX-AZ 

 

Produzido(s) na unidade localizada em: 
Produced in the unit located at: 
 

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito 
Industrial Iguape  
45658-335 - Ilhéus - BA 
 

Atendendo aos requisitos do Documento: 
Meeting the requirements of the Document:  
 

PE-351.01 
 

Desenvolvidos em conformidade com as Normas: 
Developed according to the Standards:  
 

ABNT NBR ISO 14020:2002 
               ABNT NBR ISO 14024:2004 

 

Sistema de Certificação: Sistema 5 
Certification System: System 5 
 

Primeira concessão: 12/04/2018 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

12/04/2018 a 12/04/2021 
 

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2018 
 
 

Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas 
Systems Certification Manager 

 

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como 
aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo 
Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific 
Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry 
high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br  
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315 

Onde “X” pode variar de A a G; 
“Y” pode variar de 1 a 9; 
“S” especifica Slim (Gabinete 1D85);  
“T” especifica torre (Gabinete WN21); 
“Z” pode variar de 14" a 32". 
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CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 
- Cor preto; 
- Sensor ótico, com resolução de 1000dpi – Movimentos precisos e sem falhas; 
- Mais de 4 mil quadros por segundo; 
- Vida útil: Mais de 2 milhões de cliques; 
- 03 botões, sendo 1 Wheel para rolagem da tela; 
- Extremidades arredondadas; 
- Plug and Play; 
- Formato ergonômico; 
- Ambidestro; 
- Dispensa o uso de mousepads. 
 
CONECTOR 
- USB. 
 
SISTEMAS SUPORTADO 
- Microsoft Windows 7/8/8.1/10 e Distribuições Linux. 
 
CERTIFICAÇÕES / COMPATIBILIDADE 
- Atende a diretiva RoHS; UL/IEC 60950, CE/IEC61000. 
 
OPCIONAIS 
- Mousepad / Mousepad com apoio para pulsos. 
 
 
 
 
 
 

Mouse CM850U 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se o direito de realizar as alterações ue julgar 
necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 2018.1 
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14/01/2019 Hardware Certification Report - 1152921504627791267

file:///C:/Users/Analise1/Downloads/HWCertReport_1152921504627791267%20(1).html 1/1

Hardware certification report Approved

Private product ID:  13769485919190884
Shared product ID:  1152921504607566321
Submission ID:  1152921504627791267
Submission date:  9/13/2018
Completion date:  9/13/2018
Company:  Daten Tecnologia LTDA
Product name:  DC3A-U
Category:  System
Product type:  Desktop
Qualification level:  Certified for Microsoft Windows 10 Client family version 1703, x64
Marketing name:  N/A
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CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 
- Cor preto; 
- Mais de 1200 Caracteres por minuto; 
- Vida útil superior a 20.000.000 de toques; 
- Extremidades arredondadas; 
- Padrão AT e ABNT-2 com 107 teclas. Todos caracteres da língua Portuguesa-BR; 
- Ajuste de inclinação/altura 5º para 15º; 
- Plug and Play; 
- Leds: Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock; 
- Teclas de função do Windows (logo) e acesso ao menu de atalho; 
- Teclas de função: F1 a F12; 
- Teclas Silenciosas; 
- Teclas com gravação resistente, permitindo o uso contínuo sem que a impressão dos caracteres nas teclas se deteriore com o tempo 
(teclas apagadas); 
- Teclas chocolate, teclas finas (Low profile); 
- Cabo 1,8mts. 
 
Teclas Multimídia: 
- Internet: Favoritos, Página inicial, E-mail; 
- Multimídia: Mudo, Volume +, Volume -, Retroceder, Avançar, Stop, Play/pause. 
 
CONECTOR 
- USB. 
 
SISTEMAS SUPORTADO 
- Microsoft Windows 7/8/8.1/10 e Distribuições Linux. 
 
CERTIFICAÇÕES / COMPATIBILIDADE 
- Atende a diretiva RoHS; UL/IEC 60950, CE/IEC61000. 
 
OPCIONAIS    
- Apoio para pulsos.
 
 
 
 
 
 

Teclado CK450U 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos era ente ilustrativas. E presa enefi iada pela Lei da Infor áti a. A Daten reserva‐se o direito de realizar as alterações que julgar 

necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Imagem meramente ilustrativa. Versão 2018.1 

 

Anexo DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPOSTA ITEM 1 (0584695)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 391



28/05/2019 Linux Compatibility Test

www.xtestlabs.com/lct/detalhe.asp?modelo=503 1/1

 Daten Tecnologia Ltda 
  

 Nome do Produto DC3A-U
Modelo do Processador AMD AM4 Ryzen/Athlon/Serie A
Placa Mãe Daten DA3UP
Versão da BIOS Daten ____
Versão do Kernel ____

"Consulte a Daten Tecnologia Ltda através do website para informações sobre as especificações
técnicas."  

Desktop
 Modelo: DC3A-U

Debian Suse Red Hat Fenix Ubuntu

Daten Tecnologia Ltda
 X Test Testing Labs

 Rua Catão, 128 - cj 131 - Lapa
 São Paulo - Brasil - CEP: 05049-000 

 TEL 55-11-3801-2696 TEL2: 55-11-3801-2615
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WD Blue
™

Discos Rígidos para PC

As unidades de disco rígido WD Blue fornecem um desem-
penho e coniabilidade sólidos, enquanto disponibilizam 
todo o espaço que você precisa para gravar quantidades 
enormes de fotos, vídeos e arquivos. Essas unidades foram 
projetadas para serem usadas como unidades primárias em 
portáteis e caixas externas.

INTERFACE

SATA 6 Gb/s 
SATA 3 Gb/s

FATOR DE FORMA

2,5 polegadas 

CONECTOR DA INTERFACE

Conector SATA

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO

Classe de 5400 RPM

NÚMEROS DE MODELOS
WD20NPVZ WD7500BPVX WD3200LPCX
WD15NPVZ WD5000LPVX WD2500LPVX
WD10SPCX WD5000LPCX WD2500LPCX
WD10JPVX WD5000BPVX
WD7500LPCX WD3200LPVX

Funcionalidades do produto

StableTrac™
O eixo do motor aixado na placa de 
base e tampa superior estabiliza os 
pratos para rastreio preciso durante 
as operações de leitura e escrita, 
oferecendo um desempenho maior 
dos dados da unidade em ambientes 
de choque e vibração. O suporte 
da tampa superior com o eixo 
também aumenta a robustez para 
forças de pressão. (Somente modelo 
WD5000MPCK).

Interface SATA 6 Gb/s disponível
A interface SATA 6 Gb/s fornece 
maior lexibilidade para usar com os 
chipsets mais recentes, bem como 
compatibilidade anterior para os 
sistemas de legado com requisitos 
de SATA 3 Gb/s (somente modelos 
xPVX e xPCX).

Baixo consumo de energia
Os algoritmos de busca de última 
geração e recursos avançados de 
gestão de energia garantem o baixo 
consumo de energia e a longa 
duração da bateria.

Tecnologia NoTouch™ 
Ramp Load
O cabeçote de gravação nunca toca 
a mídia de disco, garantindo um 
desgaste muito menor do cabeçote 
de gravação e da mídia, bem como 
uma melhor proteção da unidade 
durante o transporte.

O original
Os drives WD Blue são projetados 
e fabricados com a tecnologia 
comprovada presente nos premiados 
discos rígidos originais da WD.

Qualidade WD
Construídas segundo os mais altos 
níveis de qualidade e coniabilidade, 
essas unidades oferecem recursos 
e capacidade ideais para suas 
necessidades diárias de computação.

Interface SATA 6 Gb/s disponível
A interface SATA 6 Gb/s fornece 
maior lexibilidade para usar com os 
chipsets mais recentes, bem como 
compatibilidade anterior para os 
sistemas de legado com requisitos 
de SATA 3 Gb/s (somente modelos 
xPVX e xPCX).

Silenciosa
O silêncio é ouro quando se trata 
de uma unidade para portáteis. As 
tecnologias exclusivas da WD de 
redução de ruídos oferecem um dos 
HDs de 2,5 pol. mais silenciosos 
do mercado.

É fácil atualizar sua unidade
Com o software Acronis® True 
Image™ WD Edition, disponível para 
download gratuito no site de Suporte 
da WD, você copia todos os dados 
em uma nova unidade, assim você 
não precisa reinstalar o sistema 
operacional para ter todas as 
vantagens de uma nova unidade.

Compatível
Nossa geração mais recente de 
unidades móveis de 2,5 polegadas 
e 7 mm foi projetada para aplicações 
portáteis, inas e leves, e também 
é compatível com a maioria dos 
compartimentos padrão de 9,5 mm 
(somente modelos xPCX, LPVT 
e LPVX).

Aplicações

As unidades de disco rígido WD Blue estão testadas e são recomendadas para serem usadas em notebooks e dispositivos externos.*
* As unidades de disco rígido WD foram projetadas e testadas para uso em ambientes e aplicações especíicos. Isso garante que sua unidade de disco rígido seja compatível e que 

funcione corretamente em seu aplicativo. Nossas unidades de disco rígido estão garantidas contra defeitos nos materiais e mão-de-obra no sistema para o qual elas foram projetadas. 
O uso em sistemas que não aqueles para os quais a unidade de disco rígido foi projetada pode resultar em problemas de compatibilidade que afetam o funcionamento correto, defeitos 
não relacionados ao material e/ou à mão-de-obra. Para obter os melhores resultados, certiique-se de selecionar o produto correto para sua aplicação, consultando as folhas de 
especiicações do produto em nosso website, no endereço www.wd.com, ou contatando a linha de apoio ao cliente, onde nós ajudaremos no processo de seleção.

A vantagem da WD

Os produtos da WD passam pelos mais diversos testes de integridade funcional (FIT) antes de serem lançados. Estes testes garantem que nossos produtos 
atendem de forma consistente os padrões mais elevados de qualidade e coniabilidade da marca WD. A WD também tem uma Base de Conhecimento detalhada, 
com mais de 1.000 artigos úteis, bem como software e utilitários. Nossas linhas de apoio ao cliente têm mais horas de funcionamento para garantir que você 
obtém a ajuda que precisa, e sempre que precisar dela. As linhas grátis de apoio ao cliente estão disponíveis para a ajuda, ou você pode acessar nosso website 
de Suporte WD para detalhes adicionais.

CAPACIDADES

250 GB a 2 TB

ALTURA

7 mm a 15 mm
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WD Blue
™

-2--2-

Especiicações 2 TB 1,5 TB 1 TB 1 TB 750 GB
Nº do modelo1 WD20NPVZ WD15NPVZ WD10SPCX WD10JPVX WD7500LPCX

Interface 6 Gb/s 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s
Capacidade formatada2 2.000.802 MB 1.500.301 MB 1.000.204 MB 1.000.204 MB 750.156 MB
Formato Avançado (FA) Sim Sim Sim Sim Sim
Fator de forma 2,5 polegadas 2,5 polegadas 2,5 polegadas 2,5 polegadas 2,5 polegadas
Cumpre as normas RoHS3 Sim Sim Sim Sim Sim

Desempenho

Taxas de transferência de dados
 Velocidade da interface

 Taxa de transferência interna (máx)

6 Gb/s 

135 MB/s

6 Gb/s

135 MB/s

6 Gb/s 

140 MB/s

6 Gb/s

144 MB/s

6 Gb/s

140 MB/s
Cache (MB) 8 8 16 8 16
Velocidade de rotação (RPM) 5400 5400 5400 5400 5400
Tempo médio de disponibilidade do drive (seg) 6.5 6.5 2.8 3.0 2.8

Coniabilidade/Integridade dos dados

Ciclos de carga/descarga4 600000 600000 600000 600000 600000
Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 
Garantia limitada (anos)5 2 2 2 2 2

Gerenciamento de energia

5VDC ±10% (A, pico) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Requisitos médios de energia (W)
 Leitura/gravação
 Ocioso
 Standby/Descanso

1.7
0.8
0.2

1.7
0.8
0.2

1.7
0.57
0.18

1.4
0.59
0.18

1.7
0.57
0.18

Especiicações ambientais6

Temperatura (°C)
 Operacional
 Não operacional

0 a 60
-40 a 65

0 a 60
-40 a 65

0 a 60
-40 a 65

0 a 60
-40 a 65

0 a 60
-40 a 65

Choque (Gs)
 Operacional (2ms, leitura)
 Não operacional

350
650

300
650

350
1000 (2 ms)

400
1000 (2 ms)

350
1000 (2 ms)

Acústica (dBA)7

 Ocioso
 Pesquisa (média)

24
25

24
25

20
21

24
25

20
21

Dimensões físicas

Altura (pol./mm) 0.59/15 0.59/15 0.28/7.0 0.374/9.50 0.28/7.0
Comprimento (pol./mm) 3.94/100.20 3.94/100.20 3.94/100.20 3.94/100.20 3.94/100.20
Largura (pol./mm) 2.75/69.85 2.75/69.85 2.75/69.85 2.75/69.85 2.75/69.85
Peso (lib./kg, ± 10%) 0.40/0.18 0.40/0.18 0.21/0.09 0.27/0.12 0.21/0.09

1 
Nem todos os produtos podem estar disponíveis em todas as regiões do mundo. 

2
 Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um megabyte (MB) = um milhão de bytes, um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes, e um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional. Em termos de buffer ou cachê, um megabyte (MB) = 

1.048.576 bytes. Ao se tratar de taxa de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilhão de bits por segundo. Taxa de transferência máxima eicaz do SATA de 3 Gb/s de acordo com a especiicação da Serial ATA publicada 

pela organização SATA-IO na data desta planilha de especiicação. Visite o site www.sata-io.org para maiores detalhes.

3
 Os produtos de disco rígido da WD fabricados e vendidos em todo o mundo depois de 08 de junho de 2011 cumprem ou superam os requisitos de conformidade do RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) estipulados pela Diretiva 2011/65/EU do RoHS.

4
 Descarga controlada em condição ambiente.

5 
O prazo da garantia limitada pode variar por região. Visite o site support.wd.com/warranty para obter mais detalhes.

6 
Ausência de erros irrecuperáveis durante os testes operacionais ou após os testes não operacionais.

7 
Nível seguro de som.
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WD Blue
™

-3-

Especiicações 750 GB 500 GB 500 GB 320 GB 250 GB
Nº do modelo1 WD7500BPVX WD5000BPVX WD5000LPVX

WD5000LPCX 
WD3200LPVX
WD3200LPCX

WD2500LPVX
WD2500LPCX

Interface SATA de 6 Gb/s 
(BPVX) 

SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s (LPVX, 
LPCX) 

SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s

Capacidade formatada2 750.156 MB 500.107 MB 500.107 MB 320.072 MB 250.059 MB
Formato Avançado (FA) Sim Sim Sim Sim Sim
Fator de forma 2,5 polegadas 2,5 polegadas 2,5 polegadas 2,5 polegadas 2,5 polegadas
Cumpre as normas RoHS3 Sim Sim Sim Sim Sim

Desempenho

Taxas de transferência de dados
 Velocidade da interface
 Taxa de transferência interna (máx)

6 Gb/s (BPVX) 
138 MB/s

6 Gb/s 
144 MB/s

6 Gb/s (LPVX, LPCX) 
147 MB/s

6 Gb/s 
147 MB/s

6 Gb/s 
147 MB/s

Cache (MB) 8 8 8 (LPVX)
16 (LPCX)

8 (LPVX)
16 (LPCX)

8 (LPVX)
16 (LPCX)

Latência média (ms) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Velocidade de rotação (RPM) 5400 5400 5400 5400 5400
Tempo médio de disponibilidade do drive (seg) 3,0 (BPVX) 3.0 2.8 (LPVX, LPCX) 2.8 2.8

Coniabilidade/Integridade dos dados

Ciclos de carga/descarga4 600000 600000 600000 600000 600000
Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 
Garantia limitada (anos)5 2 2 2 2 2

Gerenciamento de energia

5VDC ±10% (A, pico) 1,00 (BPVX) 1.00 1.00 (LPVX, LPCX) 1.00 1.00
Requisitos médios de energia (W)
 Leitura/gravação
 Ocioso
 Standby/Descanso

1.6
0.65
0.20

1.4
0.59
0.18

1.4
0.55
0,13 (LPVX)
0.16 (LPCX)

1.4
0.55
0,13 (LPVX)
0.16 (LPCX)

1.4
0.55
0,13 (LPVX)
0.16 (LPCX)

Especiicações ambientais6

Temperatura (°C)
 Operacional
 Não operacional

0 a 60
-40 a 65

0 a 60
-40 a 65

0 a 60
-40 a 65

0 a 60
-40 a 65

0 a 60
-40 a 65

Choque (Gs)
 Operacional (2ms, leitura)
 Não operacional

350
1000 (2 ms)

400
1000 (2 ms)

400
1000 (2 ms)

400
1000 (2 ms)

400
1000 (2 ms)

Acústica (dBA)7

 Ocioso
 Pesquisa (média)

24
25

24
25

17
22

17
22

17
22

Dimensões físicas

Altura (pol./mm) 0.374/9.50 0.28/7.0 0.28/7.0 0.28/7.0 0.28/7.0
Comprimento (pol./mm) 3.94/100.20 3.94/100.20 3.94/100.20 3.94/100.20 3.94/100.20
Largura (pol./mm) 2.75/69.85 2.75/69.85 2.75/69.85 2.75/69.85 2.75/69.85
Peso (lib./kg, ± 10%) 0.34/0.15 0.25/0.12 0.20/0.09 0.20/0.09 0.20/0.09

1
 Nem todos os produtos podem estar disponíveis em todas as regiões do mundo. 

2
 Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um megabyte (MB) = um milhão de bytes, um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes, e um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional. Em termos de buffer ou cachê, um megabyte (MB) = 

1.048.576 bytes. Ao se tratar de taxa de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilhão de bits por segundo. Taxa de transferência máxima eicaz do SATA de 3 Gb/s de acordo com a especiicação da Serial ATA publicada 

pela organização SATA-IO na data desta planilha de especiicação. Visite o site www.sata-io.org para maiores detalhes.
3
 Os produtos de disco rígido da WD fabricados e vendidos em todo o mundo depois de 08 de junho de 2011 cumprem ou superam os requisitos de conformidade do RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) estipulados pela Diretiva 2011/65/EU do RoHS.

4
 Descarga controlada em condição ambiente.

5
 O prazo da garantia limitada pode variar por região. Visite o site support.wd.com/warranty para obter mais detalhes.

6 
Ausência de erros irrecuperáveis durante os testes operacionais ou após os testes não operacionais.

7 
Nível seguro de som.

Obtenha mais informações  
sobre as unidade de disco rígido 

móveis WD Blue
CAN ICES - 3(B)/NMB - 3(B)

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612 
E.U.A.

Para manutenção e materiais:

http://support.wd.com
www.wd.com

800.ASK.4WDC
(800.275.4932)

América do Norte

800.832.4778 Espanhol
+800.6008.6008 Pacíico Asiático
00800.27549338 Europa

(ligação gratuita  
quando disponível)

+31.880062100 Europa/Oriente  
Médio/África

Western Digital, WD e o logotipo WD são marcas registradas nos Estados Unidos 
e outros países; WD Blue, NoTouch, StableTrac e FIT Lab são marcas comerciais 
da Western Digital Technologies, Inc. nos Estados Unidos e outros países. Outras 
marcas mencionadas neste documento pertencem a outras empresas. As 
especiicações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

2879-771437-C08   Setembro de 2015
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 14.0475 

Data de Emissão / Date of issue 11 de agosto de 2014 / August 11, 2014 

Página / Page 1/9 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 9 
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 9 

 

 

 

 

 

Organismo de Certificação / 
 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 

                                                                                                         41-IC-F0033 rev 10.0  

 

Fornecedor / Supplier 
(1089882)         

LG Electronics Do Brasil Ltda  
AV DOM PEDRO I 7777 EDIF 1 E 2 - PIRACANGAGUA II 12091-000 – TAUBATE – 
SP – BRASIL 
CNPJ: 01.166.372/0001-55 

  

Produto Certificado / Certified Product MONITOR DE IPS LED / IPS LED MONITOR 

  
Família de Produto / Product’s Family N/A 

  
Modelo - Tipo / Model - Type 20M35PD, 22MP55PQ, 23MB35PH, 22MP55VQ, 23MB35VQ, 20M35TD, 22MP55PY, 

23MB35PY, 20M35TH, 20M35PH, 22MP55PJ, 24BL550J 
  

Descrição (Nome comercial) / Description  
(Brand Name) 

LG 

  
Marca Comercial / Trademark LG 

  
Lote ou No. de Série / Lot or Serial Number N/A 

  
Normas Aplicáveis / Applicable standards IEC 60950-1: 2005 (ed.2); am1, CISPR 22: 2008; CISPR 24: 2010, IEC 61000-3-2: 

2009, IEC 61000-3-3: 2008, IEC 61000-4-2: 2008, IEC 61000-4-3: 2010, IEC 61000-4-
4: 2010, IEC 61000-4-5: 2005, IEC 61000-4-6: 2008, IEC 61000-4-8: 2009, IEC 
61000-4-11: 2004 

  
Programa de Certificação ou Portaria / 

Certification Program or Decree 
PORTARIA NO. 170/2012 / DECREE NO. 170/2012 

  
Relatório de Avaliação e Ensaios /  

Assessment and Test Report #  
BR3549, Volume 1, Sec. 1 

  

Concessão Para /Consession for 

Ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado. 
Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of Evaluation of 
Conformity (SBAC) on the product covered by this certificate. 

  
Revisão / Revision date 27 de Novembro de 2018 / November 27, 2018 

Validade / Expire date 10 de agosto de 2019 / August 10, 2019 
 

 

 

 

Delzuite M. Ferreira Jr. 
Gerente de Operações  

Operations Manager 

 

UL do Brasil Certificações , organismo acreditado pela Coordenação Geral de 
Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro Nº OCP-0029 confirma 
que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou 
Portarias acima descritas.  
UL do Brasil Certificações , Certification Body accredited by Coordenação Geral de 
Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029 confirms 
that the product is in compliance with the standards and certification Programs or 
Decrees above mentioned. 
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Organismo de Certificação / 
 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 
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Solicitante / Applicant 
(1089882)         

LG Electronics Do Brasil Ltda  
AV DOM PEDRO I 7777 EDIF 1 E 2 - PIRACANGAGUA II 12091-000 – TAUBATE – SP – 
BRASIL 
CNPJ: 01.166.372/0001-55 

  
Fabricante / Manufacture 

               (1089882)        
LG Electronics Do Brasil Ltda  
AV DOM PEDRO I 7777 EDIF 1 E 2 - PIRACANGAGUA II 12091-000 – TAUBATE – SP – 
BRASIL 
CNPJ: 01.166.372/0001-55 

 
MARCAÇÃO / MARKING: Marca do fabricante, modelo e características elétricas 
 
CARACTERÍSTICAS NOMINAIS / RATINGS: 
100-240V AC, 50-60 Hz, 1.0A, IPX0 - Class I 
 
LISTA DE ACESSÓRIOS / LIST OF ACCESSORIES: N/A 
 
MODELO DE CERTIFICAÇÃO / CERTIFICATION MODEL: 5 
 
LISTA DE COMPONENTES CRÍTICOS / LIST OF CRITICAL COMPONENTS: 
 

Componente/ 
Component 

Fabricante/ 
Manufacturer 

Tipo/Modelo 
Type/Model 

Características técnicas/ 
Technical data 

Norma/ 
Standard 

Marca de 
conformidade/ 

Mark(s) of 
conformity 

Enclosure / 
Stand base 

Kingfa Sci & 
Tech Co Ltd 

HP-126 HB, min. 1.6 mm thick  UL 94 UL, E171666 
tested with 
appliance 

Interchangeable Interchangeable min. HB, min. 1.6 mm thick UL 94 UL 

Printed wiring 
board 

Sheng 
Khuang 
Electronics 
Co Ltd 

03V0-B V-0, 105ºC, min. 1.2mm UL 796 
IEC/EN 60950-1 

UL, E107495 
tested with 
appliance 

Interchangeable Interchangeable min. V-1, min. 105ºC, min. 1.2mm UL 796 UL 

LCD Panel Interchangeable Interchangeable 19.0” TFT-LCD with LED backlight IEC/EN 60950-1 TUV, VDE, UL 

Interchangeable Interchangeable 19.5” TFT-LCD with LED backlight IEC/EN 60950-1 TUV, VDE, UL 

Interchangeable Interchangeable 20.0” TFT-LCD with LED backlight IEC/EN 60950-1 TUV, VDE, UL 

Interchangeable Interchangeable 21.5” TFT-LCD with LED backlight IEC/EN 60950-1 TUV, VDE, UL 

Interchangeable Interchangeable 22.0” TFT-LCD with LED backlight IEC/EN 60950-1 TUV, VDE, UL 

Interchangeable Interchangeable 23.0” TFT-LCD with LED backlight IEC/EN 60950-1 TUV, VDE, UL 

Interchangeable Interchangeable 23.8” TFT-LCD with LED backlight IEC/EN 60950-1 TUV, VDE, UL 

Interchangeable Interchangeable 24.0” TFT-LCD with LED backlight IEC/EN 60950-1 TUV, VDE, UL 

LG Display LM270WF5 27.0” LED Backlight IEC/EN 60950-1 UL E200909 
TUV B 12 05 
66271 601 

LG Display LGM270CA41 27.0” LED Backlight IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 
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Componente/ 
Component 

Fabricante/ 
Manufacturer 

Tipo/Modelo 
Type/Model 

Características técnicas/ 
Technical data 

Norma/ 
Standard 

Marca de 
conformidade/ 

Mark(s) of 
conformity 

Power Board, type LGP-020A  

Appliance Inlet 
(SK101) 

Delikang 
Electronics 

CDJ series 10A/250V IEC/EN 60320-1 VDE 40010513 

Power switch Ningbo Yinxian Lihe 
Switch Factory 

RL3-* 6A/250V EN 61058-1 ENEC 
SE/09127-14 

Hongju (Dongguan) 
Electronic 

MR series 6A/250V EN 61058-1 VDE 40024094 

Fuse 
(F101) 

Littelfuse Inc. 215-Series T3.15A H 250V 5x20mm IEC/EN 60127-1 
IEC/EN 60127-2 

VDE 40013521 

Conquer 
Electronics Co., Ltd. 

UDA 
UDA-A 

T3.15A H 250V 5x20mm 
 

IEC/EN 60127-1 
IEC/EN 60127-2 

VDE 40008022 

Cooper 
Bussmann LLC 

S505 T3.15A H 250V 5x20mm IEC 60127-1 
IEC 60127-2 

VDE 40007864 

Varistor 
(VR101) 

Thinking 
Electronic 
Industrial Co.,Ltd. 

TVR 14621 max. continuous voltage: 350Vac, 
combination pulse: 6kV/3kA, 
climatic category: -40/85/56 

IEC 61051-1 
IEC 61051-2 
UL 1449 

VDE 005944 
UL E186499 

Amotech Co., Ltd. INR 14D621 max. continuous voltage: 385Vac, 
combination pulse: 6kV/3kA, 
climatic category: -40/085/56 

IEC 61051-1 
IEC 61051-2 

VDE 116012 

Samwha 
Capacitor Co.,Ltd. 

SVC621D-14A 
(marked SVC621D-
14 or 
SVC621-14) 

max. continuous voltage: 385Vac, 
combination pulse: 6kV/3kA, 
climatic category: -40/085/21 

IEC 61051-1 
IEC 61051-2 

VDE 116012 

X-Capacitor 
(CX101) 

Europtronic MPX max. 0.33uF, min. 250V, min. X2, 
min. 85°C 

IEC/EN 60384-14 VDE 40018238 

Pilkor PCX2 337 
PCX2 339 

max. 0.33uF, min. 250V, min. X2, 
min. 85°C 

IEC/EN 60384-14 S 1119856 

Pilkor PCX2 335 max. 0.33uF, min. 250V, min. X2, 
min. 85°C 

IEC/EN 60384-14 ENEC 0256-3C 

Cheng Tung 
Industrial Co.,Ltd. 

CTX max. 0.33uF, min. 250V, min. X2, 
min. 85°C 

IEC/EN 60384-14 VDE 116941 

Y-Capacitor 
(CY101, 
CY102) 
(Optional) 

Dongguan South 
Hongming 

F max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, 
Y1 

IEC/EN 60384-14 VDE 118357 

Yinan Don’s CT81 max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, Y1 IEC/EN 60384-14 VDE 135256 

Samwha SD max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, Y1 IEC/EN 60384-14 VDE 40015804 

TDK CD max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, Y1 IEC/EN 60384-14 VDE 124321 

Jya-Nay JN max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, Y1 IEC/EN 60384-14 VDE 40001831 

Murata KX max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, Y1 IEC/EN 60384-14 VDE 40002831 

Kunshan 
Wansheng 

CT7 max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, Y1 IEC/EN 60384-14 VDE 40012143 

Bridge 
Capacitor 
(CY104) 
(Optional) 

Dongguan South 
HongMing 

F max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, Y1 EN 132400; 
IEC 384-14 

VDE 118357 

Yinan Don’s CT81 max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, Y1 IEC/EN 60384-14 VDE 135256 

Samwha SD max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, Y1 IEC/EN 60384-14 VDE 40015804 

TDK CD max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, Y1 IEC/EN 60384-14 VDE 124321 

Anexo DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPOSTA ITEM 1 (0584695)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 402



 

 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
CERTIFICATE OF CONFORMITY 

 

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 14.0475 

Data de Emissão / Date of issue 11 de agosto de 2014 / August 11, 2014 

Página / Page 4/9 

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 9 
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 9 

 

 

 

 

 

Organismo de Certificação / 
 Certification Body 

UL do Brasil Certificações 
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 24º Andar 
São Paulo – SP – Brasil - 04571-010 
T: 55.11.3049.8300 / W: brazil.ul.com 

                                                                                                         41-IC-F0033 rev 10.0  

 

Componente/ 
Component 

Fabricante/ 
Manufacturer 

Tipo/Modelo 
Type/Model 

Características técnicas/ 
Technical data 

Norma/ 
Standard 

Marca de 
conformidade/ 

Mark(s) of 
conformity 

Jya-Nay JN max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, Y1 IEC/EN 60384-14 VDE 40001831 

Murata KX max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, Y1 IEC/EN 60384-14 VDE 40002831 

Kunshan Wansheng CT7 max. 2200pF, min. 250Vac, min. 85°C, Y1 IEC/EN 60384-14 VDE 40012143 

Optocoupler 
(IC102) 

Lite-On Technology 
Corp 

LTV-817 
(marked with 
817, maybe 
with suffix) 

External cl&cr: min 7.63mm, 
Internal cl&cr: min. 5.2mm, 
DTI: min. 0.6mm 

IEC/EN 60950-1 Semko 
1119078 

EverLight 
Electronics Co., 
Ltd. 

EL817. External cl&cr: min 7.7mm, 
Internal cl&cr: min. 6.0mm, 
DTI: min. 0.5mm 

IEC/EN 60950-1 Nemko 207644 

Transformer 
(T101) 

Taichang TF-020 Class 130 IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

Lien Chang TF-020 Class 130 IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

Line Filter 
(LF101) 

Taichang LF-00241W Class 130 IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

Dadon LF-00241W Class 130 IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

Lien Chang LF-00241W Class 130 IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

Power Board, type 
LGP-020A 

LGP-020A is same with LGP-020 except the Appliance Inlet. 

Appliance Inlet  
(SK102) 

Zhangjiagang  
Huajie Electronic  
Co., Ltd. 

SA-4S 10A/250V IEC/EN 60320-1 VDE 40003610 

 Shenzhen  
Delikang  
Electronics 

CDJ-3 10A/250V IEC/EN 60320-1 VDE 40010513 

 Tecx-Unions  
Technology Corp. 

TU-301-SP 10A/250V IEC/EN 60320-1 VDE 40025582 

Metal enclosure Interchangeable Interchangeable Metal, Min. 0.8 mm thick UL 94 UL 

Plastic enclosure / 
Stand base 

KINGFA SCI & 
TECH CO LTD 

HP-126 HB, 
Min. 1.6 mm thick 

UL 94 UL 

 Interchangeable Interchangeable Min. HB or better, 
Min. 1.6 mm thick 

UL 94 UL 

Printed wiring 
board 

SHENG KHUANG 
ELECTRONICS CO 
LTD 

03V0-B V-0, 105 ºC, 
min. 1.2 mm 

UL 796 UL 

 Interchangeable Interchangeable Min V-1, min. 105 ºC, min. 1.2 mm UL 796 UL 

LCD Panel LG Display LM190E0C 19.0” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 UL E200909 TUV 
B 13 09 
66271 743 

 LG Display LM190E0A 19.0” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 
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Componente/ 
Component 

Fabricante/ 
Manufacturer 

Tipo/Modelo 
Type/Model 

Características técnicas/ 
Technical data 

Norma/ 
Standard 

Marca de 
conformidade/ 

Mark(s) of 
conformity 

 LG Display LM195WD1 19.5” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 UL E200909 TUV 
B 13 05 
66271 706 

 AUO M195RTN017) 19.5” 
(LED Backlight) 

IEC/EN 60950-1 Test with 
appliance. 

 LG Display LM215WF3 21.5” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 UL E200909 TUV 
B 12 08 
66271 634 

 LG Electronics LGM215CA41 21.5” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 TUV SUD CB 
SG-OF- 07148M2 

 LG Electronics LGM215AL12 21.5” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 TUV SUD CB: 
SG-OF- 07148M2 

 LG Display LM215WF4 21.5” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

 AUO M215HTN017) 21.5” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 UL E204356 TÜV 
R 50167291 0010 

 LG Electronics LGM215BP11 21.5” 
(LED Backlight) 

IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

 HEESUNG 
ELECTRONICS CO 
LTD 

HM215EUN- SLM##-
####8) 

21.5” 
(LED Backlight) 

IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

 LG Electronics LGM215DA41 21.5” 
(LED Backlight) 

IEC/EN 60950-1 TUV SUD CB 
SG-OF- 07148M2 

 Chi Mei Innolux M220ZGE-Lxx3) 22.0” 
(LED Backlight) 

IEC 60950- 
1:2005 + Am1 
UL 60950-1, 2nd 

CB:DK-3698 UL: 
E207943 

 LG Display LM220WE5 22.0” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

 LG Electronics LGM230BA41 23.0” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 TUV SUD CB: 
SG-OF- 07148M2 

 LG Display LM230WF3 23.0” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 UL E200909 TÜV 
B 11 07 
66271 508 

 LG Electronics Inc. LGM230DA41 23.0” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 UL E247144 TUV 
SUD CB SG-OF- 
07148M2 

 LG Display LM238WF1 23.8” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 UL E200909 TUV 
B 13 09 
66271 745 

 LG Electronics Inc. LGM238CA41 23.8” 
(LED Backlight) 

IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

 HEESUNG 
ELECTRONICS CO 
LTD 

HM238EUN- SLM##-
####8) 

23.8” 
(LED Backlight) 

IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

 LG Display LM240WU8 24.0” (LED Backlight) IEC 60950- CB: SG-OF- 
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Componente/ 
Component 

Fabricante/ 
Manufacturer 

Tipo/Modelo 
Type/Model 

Características técnicas/ 
Technical data 

Norma/ 
Standard 

Marca de 
conformidade/ 

Mark(s) of 
conformity 

1:2005 
EN 60950- 
1:2006 +A11 
UL 60950-1, 2nd 

05535 
TUV: B11 03 
66271 476 
UL: E200909 

 LG Electronics Inc. LGM240CA41 24.0” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

 LG Display LM270WF5 27.0” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 UL E200909 TUV 
B 12 05 
66271 601 

 LG Electronics Inc. LGM270CA41 27.0” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

 HEESUNG 
ELECTRONICS CO 
LTD 

HC270EUN- SLD##-
####8) 

27.0” (LED Backlight) IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

Power Board, type LGP-020 

Appliance Inlet 
(SK101) 

Delikang Electronics CDJ series 10 A/250 V, 
125 ºC. 

IEC/EN 60320-1 VDE 40010513 

Power switch NINGBO YINXIAN 
LIHE SWITCH 
FACTORY 

RL3-* 6 A/250 V EN 61058-1 ENEC SE/09127-
14 

 Hongju(Donggu an) 
Electronic 

MR series 6 A/250 V EN 61058-1 VDE 40024094 

Printed wiring 
board 

SHENG KHUANG 
ELECTRONICS CO 
LTD 

03V0-B V-0, 105 ºC, 
min. 1.2 mm 

UL 796 UL 

 Interchangeable Interchangeable Min V-1, 
min. 105 ºC, 
min. 1.2 mm 

UL 796 UL 

Fuse 4) 
(F101) 

Littelfuse Inc. 215 Series T3.15 AH 250 V 5 20 mm IEC/EN 60127-1 
IEC/EN 60127-2 

VDE 40013521 

 Conquer Electronics 
Co., Ltd. 

UDA UDA-A T3.15 AH 250 V 
5 20 mm 

IEC/EN 60127-1 
IEC/EN 60127-2 

VDE 40008022 

 Cooper Bussmann 
LLC 

S505 T3.15 AH 250 V 5 20 mm IEC 60127-1 
IEC 60127-2 

VDE 40007864 

Varistor (VR101) Thinking Electronic 
Industrial Co., Ltd. 

TVR 14621 395 Vac / 510 Vdc 620 V / Min.3000 A 
(Flame class of body coating complied with V- 1 
or better) 

IEC 61051-2 
UL 1414 3rd SPD 
type 3 

VDE 005944 UL 
E186499 

X-Capacitor 
(CX101) 

Europtronic MPX Max. 0.33 µF, Min. 250 V 
Min. X2 Min. 85 C 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 40018238 

 PILKOR PCX2 337 
PCX2 339 

Max. 0.33 µF, Min. 250 V Min. X2 
Min. 85 C 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

S 1119856 

 PILKOR PCX2 335 Max. 0.33 µF, Min. 250 V 
Min. X2 Min. 85 C 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

ENEC 0256-3C 

 Cheng Tung 
Industrial Co.,Ltd. 

CTX Max. 0.33 µF, Min. 250 V Min. X2 
Min. 85 C 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 116941 
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Componente/ 
Component 

Fabricante/ 
Manufacturer 

Tipo/Modelo 
Type/Model 

Características técnicas/ 
Technical data 

Norma/ 
Standard 

Marca de 
conformidade/ 

Mark(s) of 
conformity 

Y-Capacitor 
(CY101, CY102) 
(Optional) 

Dongguan 
South HongMing 

F Max. 2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 118357 

 Yinan Don’s CT81 Max. 2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 135256 

 SAMWHA SD Max. 2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 40015804 

 TDK CD Max. 2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 124321 

 JYA-NAY JN Max. 2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 40001831 

 MURATA KX Max. 2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 40002831 

 KUNSHAN 
WANSHENG 

CT7 Max. 2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 40012143 

Bridge Capacitor 
(CY104, CY105) 
(Optional) 
(Optional for the 
CY104 or CY105, 
only one 
CY104 or 
CY105 are 
installed in the 
product) 

Dongguan 
South HongMing 

F Max. 2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C 
Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 118357 

 Yinan Don’s CT81 Max.2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 135256 

 SAMWHA SD Max. 2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 40015804 

 TDK CD Max. 2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 124321 

 JYA-NAY JN Max. 2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 40001831 

 MURATA KX Max. 2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 40002831 

 KUNSHAN 
WANSHENG 

CT7 Max. 2200 pF, Min. 250 Vac 
Min. 85 C Y1 

IEC/EN 60384- 
14: 2005 

VDE 40012143 

Optocoupler 
(IC102) 

Lite-On Technology 
Corp 

LTV-817 
(marked with 
817,maybe with 
suffix) 

External cr:min.6 mm, Internal cr: min.4 mm. 
DTI: min.0.4mm, 110 C 

IEC/EN 60747-5-
2, IEC/EN 60950-
1 

VDE 40015248 

 EverLight Electronics 
Co., Ltd. 

EL817. External cr:7.7 mm, Internal cr: 6.0 mm. 
DTI: 0.5 mm, 100 C 

IEC/EN 60747-5-
2, IEC/EN 60950-
1 

Fimko 215872 
VDE 132249 

Transformer TAICHANG TF-020 Class B IEC/EN 60950-1 Tested with 
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Componente/ 
Component 

Fabricante/ 
Manufacturer 

Tipo/Modelo 
Type/Model 

Características técnicas/ 
Technical data 

Norma/ 
Standard 

Marca de 
conformidade/ 

Mark(s) of 
conformity 

(T101) appliance 

 LIEN CHANG TF-020 Class B IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

Line Filter (LF101) TAICHANG LF-00241W 130 C IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

 DADON LF-00241W 130 C IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

 LIEN CHANG LF-00241W 130 C IEC/EN 60950-1 Tested with 
appliance 

NTC Thermistor 
(TH101) 

THINGKING SCK-103 240 V,10 Ω at 
25 C 

-- -- 

 Interchangeable Interchangeable 240 V,10 Ω at 
25 C 

-- -- 

Power Board, type LGP-020A 5) 

Appliance Inlet 
(SK102) 

Shenzhen Delikang 
Electronics 

CDJ-3 10 A/250 V, 
70 ºC. 

IEC/EN 60320-1 VDE 40010513 

 Tecx-Unions 
Technology Corp. 

TU-301-SP 10 A/250 V, 
70 ºC. 

IEC/EN 60320-1 VDE 40025582 

 
VERSÃO DO PROJETO DO PRODUTO / PRODUCT DESIGN VERSION: N/A 
DOCUMENTOS / DOCUMENTS: 
 

Título /  
Title 

Número /  
Number 

Revisão / 
Revision 

Data /  
Date 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
Intertek Testing Services Shanghai 

SH12100247-001 0 2012-10-31 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
Intertek Testing Services Shanghai 

SH12100247-001 1 2013-10-08 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
Intertek Testing Services Shanghai 

SH12100247-001 2 2014-03-14 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
Intertek Testing Services Shanghai 

SH12100247-001 3 2014-06-25 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
Audix Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

ACI-E14043 0 2014-03-28 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
Audix Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

ACI-E14037 0 2014-03-24 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
Audix Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

ACI-E14051 0 2014-04-10 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
Audix Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

ACI-E14043A1 1 2014-07-08 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
TÜV SÜD Asia Ltd. Taiwan Branch 

SG-OF-11661 0 2014-10-15 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
Audix Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

ACI-E14037A1 0 2014-09-22 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
Audix Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

ACI-E14051A1 0 2014-09-23 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by TÜV SÜD Asia Ltd. 
Taiwan Branch 

081-160605-000 0 2016-05-27 
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Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
TÜV SÜD Asia Ltd. Taiwan Branch 

081-160346-000 0 2016-03-23 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
Cerpass Technology Corporation Test Laboratory 

SECE1606013 0 2016-06-08 

Relatório de ensaio emitido por / Test report issued by  
Cerpass Technology (Suzhou) Co., Ltd 

SECE1311082-A 0 2014-04-02 

 
OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS: 

 

1. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com 

as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste 

Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. 

The validation of this certificate depends on the surveillance inspections performing and Non conformity treatments, according to UL do Brasil Certificações 

procedures. To verify the updated condition of regularity of this Conformity Certificate shall be consulted the certified products and services Inmetro database. 
2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade (s) fabril (is) 

mencionada (S) acima. 
This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site mentioned in this 
certificate. 

 
3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil 

Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado. 
Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificações must be notified about any 
desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificações that will decide about certificate force. 
 

Histórico de Revisões / Revisions Description: 
 

27 de Novembro de 2018 / November 27, 2018 
Inclusão dos modelos 20M35TH, 20M35PH, 22MP55PJ e 24BL550J /  
Model add 20M35TH, 20M35PH, 22MP55PJ e 24BL550J 

03 de novembro de 2016 / November 03, 2016 Inclusão dos modelos 22MP55PY e 23MB35PY / Model add 22MP55PY e 23MB35PY 
10 de agosto de 2016 / August 10, 2016 Renovação de Certificado / Certificate Renewal 
20 de maio de 2016 / May 20, 2016 Inclusão do modelo 20M35TD / Model add 20M35TD 
28 de julho de 2015 / July 28, 2015 Exclusão do modelo 20M35P / Model exclusion 20M35P 
06 de julho de 2015 / July 6, 2015 Local de montage excluido, Assembly location deleted (the same as Manufacturer). 
24 de novembro de 2014 / November 24, 2014 Adição dos modelos 22MP55VQ e 23MB35VQ / Add models 22MP55VQ and 23MB35VQ 
11 de agosto de 2014 / August 11, 2014 Emissão inicial / Initial Issue 

A última revisão substitui e cancela as anteriores 
The last review cancel and substitutes the previous ones 
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LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. 
 

Avenida Dom Pedro I, W7777 / W7377, Distrito Industrial Piracangagua II,  
 

12091-000 - Taubaté/SP - Brasil 
 

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da 
organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade 

 com os requisitos da Norma detalhada abaixo. 

Norma�
�

ISO 14001:2015�
Escopo de Certificação 

�

ENGENHARIA DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS E MONTAGEM DE 
DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL (MC), TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO DE IMAGEM E/OU PROCESSAMENTO DE DADOS (IT)  
E MÁQUINA DE LAVAR (WM). 

 
 

 
Data de Início do Ciclo de Certificação: 15 de Março de 2019 

Sujeito à operação satisfatória contínua do Sistema de Gestão da Organização, 
este certificado é válido até: 02 de Março de 2022 
 

Validade do Certificado Anterior: 03 de Março de 2019 
      

Data da Auditoria de Recertificação: 16 de Fevereiro de 2019                 
 

Data de Aprovação Original: 14 de Outubro de 2004 

 
Certificado N°: BR031802  Versão: 2 Data da Revisão: 15 de Março de 2019 

 
 
 

� � �

Lúcia Nunes - Gerente Técnica� �

Escritório local:� Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4° Andar 
Vila Cruzeiro, 04726-170 -  São Paulo/SP - Brasil 
 

            Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de  
            Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. 
            Para verificar a validade deste certificado, telefone para +551126559001.�
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Fundação CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 
R. Dr. Ricardo Benetton Martins, 1000 – Parque II do Polo de Alta Tecnologia – CEP 13086-902 – Campinas – SP 

Caixa Postal 6070 – Tel.: +55(19) 3705-5839 / Fax: +55(19) 3705-6125 

 CONFIDENCIAL 
 

 DOT-05866.RE.01-A  

 

 

ENSAIOS E MEDIÇÃO DE PRESSÃO SONORA NO OPERADOR 
SENTADO 

 

DC3A-U 

 

Cliente: Daten Tecnologia 

                                                           SQ: 55879         GLAB: 12124 

 
Signatário autorizado/RT 

 
Laboratório de Comutação e Terminais 

Tel.: (19) 3705-6591 
 

 
27/12/2018 

Data de emissão 
 

Para fins legais, é válida apenas a versão eletrônica assinada digitalmente. 
 

 

GLAB_ENSAIO_Templ_relatorio_ensaio_com_logo_cpqd – versão F – jan/2018 

CARLOS EDUARDO DACIU:27684898833
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1.  Objetivo 

Apresentar os resultados das medições de pressão sonora no operador sentado realizadas no 
computador modelo DC3A-U, apresentado pela Daten Tecnologia. 

2. Identificação do item de ensaio  

 

 
Figura 1 – Identificação 

 

2.1 Fotos do item de ensaio 

 
Figura 2 - Vista frontal 

 
 

 
Figura 3 - Vista traseira 
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3. Informações gerais 

3.1 Contato cliente 

Contato: Marcelo Batistela 

E-mail: batistela@daten.com.br 
Endereço:  Rodovia Ilhéus Uruçuca, km 3,5 s/n 

45658-335 – Ilhéus - BA 

Fone:  (71) 98203-7630 

3.2 Data de recebimento 

O equipamento foi recebido em 21/dez/2018. 

3.3 Data de realização dos ensaios 

Os ensaios foram realizados em 26/dez/2018. 

3.4 Condições ambientais 

A temperatura média durante o ensaio foi de 24,5 ºC; a umidade relativa média foi de 61 % e 
a pressão atmosférica 934 hPa (0,922 atm ou 700,6 mmHg). 

4. Referências e métodos de ensaios 

a) ECMA-74 12th Edition / December 2012: Measurement of Airborne Noise Emitted by Information 
Technology and Telecommunications Equipament. 

b) ANSI/ASA S12.10-2010/Part 1: Acoustics – Measurement of Airborne Noise Emitted by 
Information Technology and Telecommunications Equipment - Part 1: Determination of Sound 
Power Level and Emission Sound Pressure Level. 

c) ISO 7779:2010 (Third Edition) - Acoustics – Measurement of airborne noise emitted by 
information technology and telecommunications equipment. 

d) ISO 9296:1988(E) - Acoustics – Declared noise emission values of computer and business 
equipment. 

Para a medição de pressão sonora no operador na posição sentado, o microfone foi montado 
conforme a norma ANSI/ASA S12.10-2010/Part 1. Foi medida a amostra fornecida pelo cliente 
nos modos Idle e Stressed. Os resultados foram apresentados de acordo com a norma ISO 
9296:1988(E). 
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5. Posicionamento do Equipamento 

O equipamento foi posicionado conforme foto a seguir. 

 

Figura 4 - Montagem das medidas 
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6. Resultados dos ensaios 

 

Modo LpA 

Em repouso (Idle) 28,1 

Cooler em alta rotação (stressed) 28,1 

Tabela 1 - Valores de Pressão Sonora no Operador Sentado em dB(A) 

 

O ruído ambiente medido foi de 27,6 dB(A). 

A CPU foi estressada com o auxílio do software BurnInTest V6.0 
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7. Instrumentos de medidas utilizados nos ensaios 

Equipamento Fabricante Modelo Patrimônio 
Validade 

Calibração/
Verificação 

Analisador de Áudio Larson Davis LD2800 CPqD021404 Nov/19 

Microfone Brüel & Kjaer 4143 Obs. 1 Obs. 2 

Fonte de alimentação do 
microfone 

G.R.A.S. 12AA CPqD026856 
Não requer 
calibração 

Calibrador de nível sonoro Brüel & Kjaer 4230 CPqD025335 Nov/19 

Termohigrômetro Minipa MT-241 CPqD033245 Ago/19 

 

Obs. 1: Microfone utilizado nos ensaios é parte do sistema de medição, não possuindo 
número de patrimônio específico. 

Obs. 2: Sistema de medição calibrado antes do início do ensaio. 

8. Comentários 

Os resultados dos ensaios referem-se somente aos itens apresentados pelo cliente. 

Os dispositivos processadores, SSD e fonte AC externa (sem cooler) não emitem ruído 
acústico, não interferem no resultado do ensaio. 

Conforme estabelecido pela norma ABNT NBR 10152 / DEZ 1987, os resultados no modo 
Cooler em alta rotação (stressed) são enquadrados como: 

 

Locais dB(A) NC 

Escritórios 

Salas de reunião 30 - 40 25 - 35 
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9. Anexos 

 Ruído de Fundo 

 Resultado da medida em modo Idle 

 Resultado da medida em modo Stressed 

 

10. Histórico de versões deste documento 

Data de emissão Versão Descrições das alterações realizadas 

27/12/2018 A Versão inicial. 
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Ruído de fundo 
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Resultado da medida em modo Idle 
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Resultado da medida em modo Stressed 
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DAC – 0225/19 
                                                                                

                                                                                            Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2019. 
 

À 
DATEN TECNOLOGIA LTDA (DATEN) 
At.: Sra. Luiza de Lima Campos 

 
                                                                     
 
 
 
Assunto: Declaração de Equivalência Rótulo Ecológico e Rohs. 
 
 
Prezada Senhora, 
 
Declaramos para os devidos fins que os Certificados de Conformidade de RÓTULO 
ECOLÓGICO, n. 437.001/18 e n. 374.001/18 concedidos à empresa DATEN 
TECNOLOGIA LTDA, com sede na Rodovia Ilhéus/Uruçuca, KM 3,5, s/nº, Distrito 
Industrial, Ilhéus/BA, CNPJ n.º 04.602.789/0001-01, atendem os requisitos dos 
Documentos PE-351 e PE-290 e estão em conformidade com as Diretivas 2011/65/EU 
(RoHS) e  2002/95/EEC (ROHS). 
 
Encaminhamos anexa à esta declaração, a cartilha do Ministério do Meio Ambiente a 
respeito da exigência da ROHS nas licitações e a certificação ABNT (Rótulo 
Ecológico) como forma de verificação. 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 
Guy Ladvocat 
Gerência de Certificação de Sistemas / Gerente 
Telefone: (21) 3974-2306 
Fax: (21) 3974-2315 
guy.ladvocat@abnt.org.br  
hr 
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FABRICANTE 
DATEN TECNOLOGIA LTDA 
 
PROCESSADORES 
Suporta processadores AMD Ryzen, Athlon e A Series 
Soquete AM4 até 35W 
 
CHIPSET 
AMD A320. Gerenciamento DASH 1.2 com KVM. 
 
MEMÓRIA 
2 x DDR4 DIMM Slots.  
Suporta até 32GB, DDR4 2666/2400/2133MHz No-ECC, Acesso em duplo 
Canal 
 
SLOT EXPANSÃO (opcionais) 
1 Slot M.2 2280 – SSD, Suporta PCIE Gen3 x4; 
1 Slot M.2 2230 – Wireless/Bluetooth (opcional). 
 
INTERFACE GRÁFICA 
1 x D-Sub (VGA) - Resolução máxima de 1920x1600@60Hz; 
1 x HDMI - Resolução máxima de 4096 x 2160@24Hz; 
2 x DisplayPort - Resolução máxima de 4096x2304 / 60Hz (1x opcional) 
 
ARMAZENAMENTO 
1 x SATA III HDD 2,5”. 
1 x M.2 M Key 2280 PCIE Gen3 x4/ SATA (opcional) 
 
REDE 
Realtek RTL8111FP - 10/100/1000; Gerenciamento DASH 1.2 e suporte a KVM; 
Conector RJ 45, com Leds Indicativos. 
Supote ao CIM (Common Information Model) 
 
ÁUDIO 
CODEC Realtek ALC233, 2 canais de alta definição. Suporte a Jack-Detection e 
Multi-streaming.   
 
USB 
04 USB 3.1 no painel traseiro; 
03 USB 3.1 no painel frontal, sendo uma opcional Type C com função EZ charge. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOS 
-AMI UEFI BIOS Flash Memory, memória não volátil e eletricamente reprogramável, 
SMBIOS 3.0, ACPI 6.0, SMART, AHCI, BIOS Daten Copyright.  
-Suporte a NIST SP 800-88r1, NIST SP 800-147. 
-Sistema de diagnósticos de Hardware (Beeps e por Leds);  
-Software de diagnóstico no BIOS (CPU, Memória, HD, USB Firmware e Placa Mãe);  
-Diagnóstico de detecção de troca de Hardware (HDD e Memória); 
-Senha de proteção BIOS (Power On, HD e Setup);  
-Habilita/desabilita interfaces (USB, Serial, Slot de Expansão, etc.);  
-Nº de série/modelo do equipamento gravada na BIOS em campo não editável, 
capturável por aplicação de inventário;  
-Campo editável para inserção informação em memória não volátil, capturável por 
aplicação de inventário;  
-Rastreamento/Bloqueio de hardware (Computrace Agent);  
-Relógio calendário em memória não volátil; 
-Gravação de eventos em memória não volátil;  
-Suporta atualização remoto (BIOS) via software de gerenciamento; 
-Suporta atualização a partir do próprio BIOS (necessário estar conectado à internet); 
-Controle de boot em disco rígido, unidade óptica, adaptadores de rede WOL/ PXE 
e via USB. 

 
CONEXÕES INTERNAS 
1 x socket para processador AMD AM4; 
2 x socket para memoria SODIMM DDR4; 
1 x conector para alto falante interno; 
1 x conector LDC para Debug; 
1 x botão para Chassi “Sensor” de Intrusão; 
1 x conector para SATA 3; 
1 x conector para bateria; 
1 x conector para alimentação SATA; 
1 x conector para serial; 
1 x conector para CPU Fan; 
2 x slots M.2 (opcional).  
 
CONEXÕES NO PAINEL FRONTAL 
1 Botao liga/desliga; 
1 x USB 3.1 Gen 2 Type C (opcional); 
2 x USB 3.1 Gen 1 Type A; 
1 x conector para sáida de áudo (headfone, caixas de som); 
1 x conector para entrada de áudio (mic). 
 
CONEXÕES NO PAINEL TRASEIRO 
1 x conector pra alimentação DC; 
2 x conector digital DisplayPort; (1x opcional) 
1 x conector analógico VGA (opcional); 
1 x conector digital HDMI; 
1 x conector de rede RJ45 (10/100/1000Mbps); 
1 x conector Serial (opcional); 
4 x USB 3.1 Gen 1. 
 
GERENCIAMENTO 
Suporte DASH 1.2, WfM, DMI, CIM, WOL, PXE, ASF, WOR by PME. 
Regulagem automática do cooler da CPU/chassi. 
 
SEGURANÇA 
Chip TPM 2.0 integrado (ON-BOARD) - Compatível com a norma TPM 
especificada pelo TCG; (opcional).  
Senhas de usuário, Administrador e HDD. 
 
ARQUITETURA 
Proprietário, 197mm x 171,5mm. 

PLACA MÃE – DA3UP 
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Daten para o Setor Público 
 

Presente em todo o Brasil, a nossa linha exclusiva fornece 
produtos sob medida, de acordo com as necessidades das 
instutuições do poder público. As soluções Daten auxiliam 
os departamentos das organizações governamentais a 
transformar seus serviços, ao fornecer equipamentos mais 
seguros, eficientes e flexíveis e que possam responder mais 
rapidamente a novas demandas, além de reduzir o Custo 
Total de Propriedade (TCO) dos equipamentos. 
 

Sobre a Linha DC3A-U 
 

A linha de Ultracompacto DC3A-U, foi desenvolvida 
visando atender as demandas por desempenho, 
gerenciamento, segurança e eficiência energética com 
economia de espaço. Sua tecnologia utiliza o que há de 
mais avançado em computação corporativa. 
 

Eficiência de Energia 
 

O Ultracompacto Daten economiza até 60% de energia ao 
ser comparado a um desktop comum. Esta iniciativa 
“verde” promove o uso inteligente de energia, 
racionalização e economia do uso dos recursos em 
comparação aos tradicionais microcomputadores.  
 

Processadores AMD Core 
 

O Ultracompacto DC3A-U incorpora a geração de 
processadores AMD Ryzen Series e A-Series. Suporte a 
tecnologia DASH 1.2 com KVM over IP com acesso remoto 
em modo texto ou gráfico independente do estado do 
Sistema operacional. 
 
 

 
Produtividade 
 

O Ultracompacto DC3A-U incorpora avançados sistemas 
que permitem o aumento da produtividade de sua 
empresa, com Windows 10 Pro, Memória DDR4 – sistema 
mais veloz ao realizar várias tarefas, velocidade de 
transferência de dados superior utilizando portas SATA3 
(6Gb/s), PCIE, USB 3.1 Gen 2 Type C (opcional), Placa Gráfica 
UHD e portas Display Port e HDMI – utilizando recursos de 
imagens em UHD e WIFI 802.11n (opcional).  
 

PPB 
 

Com planta fabril localizada no Polo Tecnológico de Ilhéus, 
a Daten participa do Processo Produtivo Básico (PPB), 
baseado na Lei de Informática (Leis 8.248, 10.176 e 11.077), 
que apoia empresas produtoras de equipamentos de 
informática e que tenham por prática investir em pesquisa 
e desenvolvimento (P&D).  
 

TI Verde 
 

A Daten compreende a necessidade mundial de preservar 
o meio ambiente, para isso, atende as normas ISO 14001 e 
Rótulo Ecológico (ABNT) para um desenvolvimento 
sustentável, respeitando o meio ambiente, bem como o 
consumidor. Isso é refletido no desenvolvimento, 
fabricação e acompanhamento do ciclo de vida de seus 
produtos. A Tecnologia da Informação Verde (TI Verde) é 
uma tendência mundial voltada para a redução do impacto 
dos recursos tecnológicos no meio ambiente, desde a 
utilização mais eficiente de energia, ao uso de matéria 
prima e substâncias menos tóxicas na fabricação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI PC DC3A-U 

Anexo DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPOSTA ITEM 1 (0584695)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 426



 

 

 

 

PLACA PRINCIPAL Daten DA3UP. 

OPÇÕES DO SISTEMA 
OPERACIONAL1 

Windows 10 Pro 64 bit. 
Opcional: Distribuições Linux. 

PROCESSADOR Soquete AM4, suporta processadores AMD ® Ryzen, Athlon, A Series,  14 nm, 35W 

CHIPSET AMD A320 

OPÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO 

HD 500GB/ 1TB/ 2TB, 5400RPM, SATA3 (6.0Gb/s), SMART, NCQ 
Opcional:  HD 500GB/ 1TB, 7200RPM, SATA3/ Unidade híbrida (SSHD) SATA3 com NAND Flash integrada/ Unidade de estado sólido (SSD) SATA3/ M.2 NVME (PCIE Gen3 x4). 
1 porta SATA3 (6.0Gb/s) 

OPÇÕES DE MÍDIAS 
REMOVÍVEIS 

DVD-RW externo via USB, dual layer, mecanismo de ejeção de emergência, LED indicativo no frontal, travas na gaveta para uso na posição vertical/horizontal.  
Opcional:  Software de reprodução/gravação de mídia/ Blu-Ray. 

MEMÓRIA 2 slots SODIMM, SDRAM DDR4 2133/2400/2666Mhz, suporta Dual Channel não ECC, expansível até 32 GB.  

REDE 
LAN Realtek RTL8111FP (10/100/1000 Mbit), IEEE 802.2 / 802.1x / 802.1q / 802.3 / 802.3AB / 802.3u / 802.3x, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, autosense, half/full-duplex, suporte a PXE 2.0, 
ASF 2.0, SNMP, DMI, TCP/IP, DASH 1.2, CIM, WS-MAN, WOL e WS-LAN. Possui Led indicative. 
Opcional: Wireless e/ou Bluetooth, via PCIe (M.2 2230)/ Duas antenas externas 2dbi e ou 5dbi. 

PLACA GRÁFICA2 Controlador gráfico integrado ao Processador, de alta definição AMD Radeon VEGA, suporte para Directx12, até 2GB de memória compartilhada com o sistema; Resolução Máxima VGA: 
1920x1200@60Hz; HDMI: 4096x2160@24Hz; DisplayPort: 4096x2304@60Hz. Suporta até 3 monitores simultaneamente. 

ÁUDIO 
6 canais digitais de alta definição via porta HDMI, e 2 canais analógicos de alta definição via conector P2 frontal. 
Opcional: Alta falante interno 2W de alta definição. 

SLOT DE EXPANSÃO • 1 (um) M.2 2280 Key M p/ Armazenamento SSD, PCI-E v3.0 x4/ Sata3 (opcional) • 1 (um) M.2 2230 Key E p/ Wireless/BT, PCI-E x1 (opcional)  

INTERFACES TRASEIRAS 
(CONECTORES 
IDENTIFICADOS NO PADRÃO 
PC-99 S.D.G.) 

• 1 HDMI  
• 2 DisplayPort (1x opcional) 
• 1 RGB para VGA D-Sub (opcional) 

• 4 USB 3.1 Gen 1 
• 1 DC IN 19V  

• 1 RJ45 
 

• 1 serial (opcional) 
 

GABINETE/CHASSI MODELO D1L-U 
Tipo/form factor Ultra Small Form Factor (Ultracompacto), projetado para utilização na posição vertical ou horizontal. 
Dimensão (a x l x c) 205mm x 33mm x 176mm (1,19L). 

Conexões Frontais e 
Indicadores 

2 USB 3.1 Gen 1 + 1 USB 3.1 Gen 2 Type C com função de carregamento (opcional); 
1 Jack p/ Microfone; 1 Jack p/ Alto-falante; Leds de equipamento ligado e acesso ao disco rígido; Botão Liga/ Desliga. 

Fontes 
Externa, Automática, Faixa de tensão de entrada 90~240vac, 87% eficiência. 
Potência: 65W ou 90W. 

Tool less Abertura e manutenção interna (disco rígido e memória) 

Segurança 
Anilha para lacre padrão Kensington;  
Sensor de Intrusão. 

Opcionais 
Lacre padrão Kensington com 2 chaves/segredo. 
Suporte padrão Vesa 
Travas para fixação do equipamento na traseira (pedestal). Tool less. 

Características especiais 

Construído em chapa metálica;  
Base antiderrapante;  
Acabamento interno sem superfícies cortantes;  
Material antichamas;  
Furação padrão VESA;  
Ventilação frontal-traseira; 
Base para fixar gabinete sobre a mesa. 

SEGURANÇA3/BIOS 
GERENCIAMENTO 

Trusted Platform Module 2.0 para criptografia; AMD Secure iTPM com ARM TrustZone;  
UEFI BIOS Flash Memory, memória não volátil e eletricamente reprogramável, BIOS atualizável diretamente no site, BIOS Daten Copyright; 
Sistema de diagnósticos de Hardware (Beeps e Leds);  
Software de diagnóstico no BIOS (CPU, Memória, HD, USB Firmware e Placa Mãe);  
Diagnóstico de detecção de troca de Hardware (HDD e Memória); 
Senha de proteção BIOS (Power On, HD e Setup);  
Habilita/desabilita interfaces USB (individualmente), Serial, Slot de Expansão, etc.;  
Nº de série/modelo do equipamento gravada na BIOS em campo não editável, capturável por aplicação de inventário remoto;  
Campo editável para inserção informação em memória não volátil, capturável por aplicação de inventário remoto;  
Rastreamento/Bloqueio de hardware (Computrace Agent);  
Relógio calendário em memória não volátil; 
Gravação de eventos em memória não volátil;  
Suporta atualização remoto (BIOS) via software de gerenciamento; 
Suporta atualização a partir do próprio BIOS (necessário estar conectado a internet); 
Controle de boot em disco rígido, unidade óptica, adaptadores de rede WOL/ PXE e via USB;  
DASH 1.2; DMI; CIM; SMBIOS; PXE; ASF; WOR by PME; WOL; ACPI; WS-MAN. SNMP; SMART; AHCI; Plug and Play; compatível com NIST SP 800-147/ IEC 19678; NIST SP 800 88r1; Regulagem 
automática do cooler da CPU de acordo com a temperatura; 
Suporte à tecnologia “Auto Power-On”; Desligamento de vídeo e HD após tempo determinado pelo usuário, e religamento com acionamento do teclado/mouse. 
Suporte a Gerenciamento Remoto Out-of-Band via rede corporativa com suporte a KVM over IP, incluindo acesso as telas do POST e telas gráficas do S.O.  

OPÇÕES DE SOFTWARES4 

• Aplicativos Office (Word, Excel, Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync); 
• Software de gerenciamento Daten DT-Manager para gerenciamento do equipamento, redes, etc; 
• Software Daten Tools para atualizações de Drivers e BIOS, ultimas atualizações do Windows, Diagnósticos, etc;  
• Software para implementação dos recursos de segurança do Chip TPM; 
• Software de diagnóstico; 
• Software de higienização de Disco Rígido; 
• Demais softwares disponíveis para downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/;   
Outros softwares que não estejam incluidos na lista consulte o fabricante. 

OPÇÕES DE PERIFÉRICOS5 

Opções de Teclados: Teclado Daten, conector USB, ABNT2; Teclado Daten, resistente a derramamento de líquidos, teclas finas (low profile), conector USB, ABNT2; Teclado Daten com leitor de 
SmartCard, conector USB, ABNT2; Teclado Multimídia Daten, conector USB, ABNT2. Teclado Daten sem fio ABNT2. 
Opções de Mouse: Mouse Daten óptico, 1000dpi ou 1200dpi, conector USB, ambidestro, com 2 botões e 1 scroll; Mouse Daten laser, 1000dpi, conector USB; Mouse Daten óptico com 5 botões, 
1600 dpi, USB.  Acompanha mousepad. 
Monitores Daten, de 18,5 a 23,6 polegadas. Opcional: Base com ajuste de altura, inclinação e pivot. 
Caixas de Som Daten, com alimentação via USB;  
Cabos de dados (analógico e digital); Cabo Y; Adaptadores de vídeo;  
Headset;  
Leitor de SmartCard/Cartão de Memória integrado no teclado ou via USB. 

 
CERTIFICAÇÕES/ 
COMPATIBILIDADE 
 

Compatível com Linux, Windows 10, versões 64bits;  
Conformidade com a diretiva RoHS e Energy Star; 
PPB, DMI, HCL Windows 10, HCL Linux, Portaria 170 do INMETRO (IEC 60950, IEC 61000, CISPR22, CISPR 24, Eficiência Energética), Rótulo Ecológico da ABNT/ INMETRO (NBR 14.020/ 14.024); 
Fabricante com certificado: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007; 
Fabricante Membro Leadership do consórcio DMTF, JEDEC Standard, Microsoft Gold Partner, UEFI, TCG; 
Fabricante possui programa de engenharia reversa e reciclagem/ descarte seguro dos produtos. 

OUTROS 
Personalização de BIOS/Hardware; Carregamento de imagem, etiquetas, etc.  
Manuais, drivers dos componentes, software de instalação, recuperação do sistema e atualizações de BIOS disponíveis no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/. 

GARANTIA De 12 a 60 meses, de acordo com as condições requisitadas pelo cliente. 

1 – Se faz necessário sistema operacional de 64bits para equipamentos com 4GB ou mais de memória RAM; 2 – Modelo da Placa gráfica integrada varia de acordo com o processador: Até 2Gb de memória compartilhada com a do sistema, dependendo do tamanho da 

memória e de outros fatores de configuração; 3 – Alguns recursos de segurança e gerenciamento podem variar de acordo com o processador; 4 – A disponibilidade dos aplicativos Office varia de acordo com o Pacote Office; Software de Gerenciamento Daten, com 

suporte total a tecnologia DASH; 5 – Monitores Daten com tempo/condições de garantia igual à da CPU. 

 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten ese va‐se o di eito de ealiza  as alte ações ue julga  ecessá ias e  seu co teúdo se  p évio aviso. Ve são 9.1b 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

PCB Brain-Power B84URCA (8 chips) / PCB Brain-Power B84URCB (16 chips); 
Arquitetura DDR (Double Data Rate); 
Padrão JEDEC, alimentação VDD = VDDQ = 1.2V; 
“Data Strobe” bi-direcional; 
Latência programável “CAS latency” (14,15,16,17,18); 
Ajuste de impedância OCD (Off Chip Driver); 
Terminação “On-Die”;  
16 bancos internos, 4 grupos com 4 bancos cada; 
SPD (Serial presence detect) com EEPROM; 
Dimensão padrão DIMM 288 pinos; 
Conformidade com diretiva RoHS; 
Temperatura de operação 0°C até 85°C; 
Contatos banhados a ouro. 

 
 

Memória DIMM DDR4 

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva‐se o direito de realizar as alterações ue julgar necessárias 

em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 2018.1 
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A program of the Green Electronics Council Contact Case Studies

ABOUT EPEAT PARTICIPANTS RESOURCES MY ACCO

← Back

Computers & Displays Criteria Information
Daten DC3A-U - Desktops
Reduction/elimination of environmentally sensitive materials
 
 
 

Meets 
Criterion

Required/ 
Optional 
Criterion

Criterion *Declared
Value

YES Required 4.1.1.1 Compliance with provisions of European RoHS Directive upon its effective date 

NO Optional 4.1.2.1 Elimination of intentionally added cadmium

YES Optional 4.1.5.1 Elimination of intentionally added hexavalent chromium

YES Required 4.1.6.1 Elimination of intentionally added SCCP flame retardants and plasticizers in
certain applications

YES Optional 4.1.6.2 Large plastic parts free of certain flame retardants classified under European
Council Directive 67/548/EEC

YES Optional 4.1.7.1 Batteries free of lead, cadmium and mercury

YES Optional 4.1.8.1 Large plastic parts free of PVC

*For some criteria, manufacturers must declare  

values to meet the criterion and for others the manufacturer may declare values  

voluntarily.

Back to Product Detail

Product Criteria
NEW! Try the EPEAT Registry 2.0 with Servers, Imaging Equipment, Mobiles Phones a
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About EPEAT

Mission
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Login

© 2017 Green Electron
T

Use of company Logo
not imply e

Anexo DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPOSTA ITEM 1 (0584695)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 429



19/08/2019 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/31001908191201020383

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/31001908191201020383 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DATEN TECNOLOGIA
LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/08/2019 13:21:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-
mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1327395

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 19/08/2020 12:02:42 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 31001908191201020383-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf647452a53f19ebfb37143286665ced470f29a46c748c0d336f88cfcb7293f7ecc3d69ed781b16bce06687822ae5
6e6dbef4b3d24c8c3bf0f5c7fdb26355ae68 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 31001908191201020383-1; Data: 19/08/2019 12:02:42

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJA05602-CARZ;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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MCTIC

Home (/SISEPIN/) /  Produtos e modelos habilitados

Produto: Máquina automática para processamento de dados, digital, portátil, de peso inferior a 3,5kg, com teclado
alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela (écran) de área superior à 560cm2

Processo MCT/Data: 01200.005800/2003-84   de   19/12/2003

CNPJ da Incentivada: 04602789000101

Portaria MCT/MDIC/MF: 870, de 19/12/2005 DOU 20/12/2005 ()

Modelos: DT02-M1; DT02-M2; DT02-M4; DT02-M5; (25-06-08: DT02-M6)(25-06-08: DT02-M4i)(25-06-08: DT02-M5i )

Produto: Máquina automática para processamento de dados, digital, portátil, de peso superior a 3,5kg, com teclado
alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela (écran) de área superior à 560cm2

Processo MCT/Data: 01200.005800/2003-84   de   19/12/2003

CNPJ da Incentivada: 04602789000101

Portaria MCT/MDIC/MF: 870, de 19/12/2005 DOU 20/12/2005 ()

Modelos: DT02-M3(25-06-08: DT02-M7)(25-06-08: DT02-M8)

Produto: Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5 kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas, e com
uma tela de área superior a 140 cm2 e inferior a 560 cm2

Processo MCT/Data: 01200.002272/2009-05   de   17/07/2009

CNPJ da Incentivada: 04602789000101

Portaria MCT/MDIC/MF: 550, de 16/07/2010 DOU 20/07/2010 ()

Modelos: DT02-M1V; DT02-M2I; DT02-M31; (25-06-12: DCM1B-4) (25-06-12: DCM1D-4) (25-06-12: DCM1C-5)(15-09-15:
DCM2B-4) (15-09-15: DCM2D-4) (05-04-17: DCM2E-4) (27-04-17: CB14I) (27-04-17: DVCN) (27-04-17: DVPN) (27-
04-17: DV3N) (27-04-17: DVIN) (18-05-18: DCM3B-4) (18-05-18: DCM3D-4) (18-05-18: DCM3E-4)

Produto: Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5Kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com
uma tela de área igual ou superior a 560 cm2

Processo MCT/Data: 01200.004115/2013-11   de   27/08/2013

CNPJ da Incentivada: 04602789000101

Portaria MCT/MDIC/MF: 0491, de 07/05/2014 DOU 08/05/2014 - Produto Transferido da Portaria: 331, de 29/05/2008 DOU 02/06/2008
()

Modelos: ZMAX MOBILE 3100 B; ZMAX MOBILE 5100 B; ZMAX MOBILE 8000 B; ZMAX MOBILE 8100 B

Nome Fantasia: DATEN TECNOLOGIA
Razão Social: DATEN TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 04.602.789/0001-01
Endereço: Rod. Ilhéus-Uruçuca, Km 3,5 Iguape  

Ilhéus /  BA  -  45658335
Contato: Christian Villela Dunce  

dunce@daten.com.br  
(48)33431164  
www.daten.com.br

 

Produtos e modelos habilitados à fruição dos benefícios �scais da Lei de Informática
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Produto: Microcomputador portátil, de peso superior a 3,5Kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com
uma tela de área igual ou superior a 560 cm2

Processo MCT/Data: 01200.004115/2013-11   de   27/08/2013

CNPJ da Incentivada: 04602789000101

Portaria MCT/MDIC/MF: 0491, de 07/05/2014 DOU 08/05/2014 - Produto Transferido da Portaria: 331, de 29/05/2008 DOU 02/06/2008
()

Modelos: ZMAX MOBILE 3100 P; ZMAX MOBILE 5100 P; ZMAX MOBILE 8000 P; ZMAX MOBILE 8100 P

Produto: Microcomputador portátil, sem teclado, com tela sensível ao toque ("touch screen"), de peso inferior a 750g
(Tablet PC)

Processo MCT/Data: 01200.002617/2011-37   de   08/08/2011

CNPJ da Incentivada: 04602789000101

Portaria MCT/MDIC/MF: 56, de 24/01/2013 DOU 25/01/2013 ()

Modelos:

Produto: Monitor de vídeo policromático, com tela de cristal líquido ("LCD")

Processo MCT/Data: 01200.002625/2011-83   de   08/08/2011

CNPJ da Incentivada: 04602789000101

Portaria MCT/MDIC/MF: 112, de 30/01/2013 DOU 01/02/2013 ()

Modelos:

Produto: Unidade de processamento digital, de pequena capacidade, baseada em microprocessador, com unidade de
saída por vídeo incorporada

Processo MCT/Data: 01200.003817/2009-92   de   15/10/2009

CNPJ da Incentivada: 04602789000101

Portaria MCT/MDIC/MF: 482, de 25/06/2010 DOU 28/06/2010 ()

Modelos: DT - AIO 91801; DT - AIO 91802(26-08-13: AIO DC1B-4) (26-08-13: AIO DC1D-4)(15-09-15: DC2B-I) (15-09-15:
DC2C-I) (03-03-17: DC2B-A) (03-03-17: DC2D-A) (03-03-17: DC2E-A) (27-04-17: DVCA) (27-04-17: DVPA) (27-04-
17: DV3A) (27-04-17: DVIA) (25-05-18: DC3B - A19 / A21 / A23) (25-05-18: DC3D - A19 / A21 / A23) (25-05-18:
DC3E - A19 / A21 / A23) (06-06-18: DC3B-A19) (06-06-18: DC3B-A21) (06-06-18: DC3B-A23) (06-06-18: DC3D-
A19) (06-06-18: DC3D-A21) (06-06-18: DC3D-A23) (06-06-18: DC3E-A19) (06-06-18: DC3E-A21) (06-06-18: DC3E-
A23) (28-09-18: DC3A-U)

Produto: Unidade de processamento digital, de pequena capacidade, baseada em microprocessadores

Processo MCT/Data: 01200.002295/2002-35   de   07/05/2002

CNPJ da Incentivada: 04602789000101

Portaria MCT/MDIC/MF: 0122, de 24/03/2013 DOU 26/03/2003 ()

Modelos: TWISTER CL; TWISTER P3; TWISTER P4; TWISTER DR; TWISTER AT; TWISTER VC; ZMAX HOME CL; ZMAX HOME
P3; ZMAX HOME P4; ZMAX HOME DR; ZMAX HOME AT; ZMAX HOME VC; ZMAX HOME PLUS CL; ZMAX HOME
PLUS P3; ZMAX HOME PLUS P4; ZMAX HOME PLUS DR; ZMAX HOME PLUS AT; ZMAX HOME PLUS VC; ZMAX
MERCHANT CL; ZMAX MERCHANT P3; ZMAX MERCHANT P4; ZMAX MERCHANT DR; ZMAX MERCHANT AT;
ZMAX MERCHANT VC; ZMAX MERCHANT PLUS CL; ZMAX MERCHANT PLUS P3; ZMAX MERCHANT PLUS P4;
ZMAX MERCHANT PLUS DR; ZMAX MERCHANT PLUS AT; ZMAX MERCHANT PLUS VC; ZMAX HOST P3; ZMAX
HOST P4; ZMAX HOST AT; ZMAX HOST XN; ZMAX HOST IT; ZMAX HOST PLUS P3; ZMAX HOST PLUS P4; ZMAX
HOST PLUS AT; ZMAX HOST PLUS XN; ZMAX HOST PLUS IT; ZMAX HOST MUST P3; ZMAX HOST MUST P4; ZMAX
HOST MUST AT; ZMAX HOST MUST XN; ZMAX HOST MUST IT; ZMAX HOME W 2100; ZMAX MERCHANT W 2100;
ZMAX TWISTER W 2100; ZMAX HOME W 2400; ZMAX MERCHANT W 2400; ZMAX TWISTER W 2400; ZMAX HOME
W 2600; ZMAX MERCHANT W 2600; ZMAX TWISTER W 2600; ZMAX HOME W 3000; ZMAX MERCHANT W 3000;
ZMAX TWISTER W 3000; ZMAX HOME 2100; ZMAX MERCHANT 2100; ZMAX TWISTER 2100; ZMAX HOME 2400;
ZMAX MERCHANT 2400; ZMAX TWISTER 2400; ZMAX HOME 2600; ZMAX MERCHANT 2600; ZMAX TWISTER
2600; ZMAX HOME 3000; ZMAX MERCHANT 3000; ZMAX TWISTER 3000; ZMAX HOST 4500; ZMAX HOST 5000;
ZMAX MERCHANT 3200; ZMAX MERCHANT W 3200; ZMAX MERCHANT 3500; ZMAX MERCHANT W 3500; ZMAX
MERCHANT 3200 MIDIA; ZMAX MERCHANT W 3200 MIDIA; ZMAX MERCHANT 3500 MIDIA; ZMAX MERCHANT
3500 W MIDIA.(05-10-10: UDP ZMAX MERCHANT 4000) (05-10-10: UDP ZMAX I3000) (05-10-10: UDP EXCLUSIVE
PC 2100)(15-09-15: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1;
DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)
(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-

Anexo DOCUMENTO ITEM 1 INFORMAÇÃO PPB (0584708)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 433



07/11/2018 MCTIC

http://www.mctic.gov.br/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModelos?empresa=daten&cnpj=04.… 3/5

06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12:
DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-
07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(15-09-15: DC2A-T) ) (15-09-15: DT-02-
A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3;
DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)
(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)
(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12:
DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-
07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(15-09-15: DC2B-T) ) (15-09-15: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C;
DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C
V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)
(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)
(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12:
DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-
07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(15-09-15: DC2C-T) ) (15-09-15: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E;
DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-
AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-
BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-
S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12:
DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-
07-12: DC1E-S)(15-09-15: DC2D-T) ) (15-09-15: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A
V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-
BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-
CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)
(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12:
DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(15-09-
15: DC2A-S) ) (15-09-15: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-
B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-
AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-
CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)
(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12:
DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(15-09-15: DC2B-S) ) (15-
09-15: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2;
DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08:
DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08:
DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-
T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12:
DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(15-09-15: DC2C-S) ) (15-09-15: DT-02-A;
DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3;
DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)
(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)
(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12:
DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-
07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(15-09-15: DC2D-S) ) (15-09-15: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C;
DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C
V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)
(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)
(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12:
DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-
07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(15-09-15: DC2B-U) ) (13-06-16: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E;
DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-
AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-
BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-
S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12:
DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-
07-12: DC1E-S)(13-06-16: DC2A-U) ) (13-06-16: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A
V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-
BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-
CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)
(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12:
DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(13-06-
16: DC2C-U) ) (13-06-16: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-
B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-
AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-
CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)
(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12:
DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(13-06-16: DC2D-U) ) (27-
04-17: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2;
DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08:
DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08:
DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-
T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12:
DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(27-04-17: DVCD) ) (27-04-17: DT-02-A; DT02-
B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1;
DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08:
DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08:
DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S)
(11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12:
DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(27-04-17: DVPD) ) (27-04-17: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-
D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-
08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08:
DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08:
DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-
07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-
T) (11-07-12: DC1E-S)(27-04-17: DV3D) ) (27-04-17: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1;
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DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08:
DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08:
DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08:
DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-
07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)
(27-04-17: DVID) ) (06-04-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3;
DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08:
DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08:
DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08:
DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-
07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(06-04-18: DVCM) )
(06-04-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B
V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-
08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08:
DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-
T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12:
DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(06-04-18: DVPM) ) (06-04-18: DT-02-A; DT02-
B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1;
DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08:
DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08:
DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S)
(11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12:
DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(06-04-18: DV3M) ) (06-04-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-
D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-
08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08:
DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08:
DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-
07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-
T) (11-07-12: DC1E-S)(06-04-18: DVIM) ) (18-05-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1;
DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08:
DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08:
DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08:
DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-
07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)
(18-05-18: DC3D-S) ) (18-05-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3;
DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08:
DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08:
DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08:
DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-
07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(18-05-18: DC3D-T)
) (18-05-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B
V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-
08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08:
DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-
T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12:
DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(18-05-18: DC3B-S) ) (18-05-18: DT-02-A;
DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3;
DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)
(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)
(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12:
DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-
07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(18-05-18: DC3B-T) ) (18-05-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C;
DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C
V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)
(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)
(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12:
DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-
07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(18-05-18: DC3A-S) ) (18-05-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E;
DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-
AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-
BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-
S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12:
DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-
07-12: DC1E-S)(18-05-18: DC3A-T) ) (18-05-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A
V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-
BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-
CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)
(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12:
DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(18-05-
18: DC3C-S) ) (18-05-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-
B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-
AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-
CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)
(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12:
DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(18-05-18: DC3C-T) ) (18-
05-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2;
DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08:
DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08:
DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-
T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12:
DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(18-05-18: DC3B-U) ) (18-05-18: DT-02-A;
DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3;
DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)
(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)
(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12:
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DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-
07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(18-05-18: DC3C-U) ) (18-05-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C;
DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C
V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)
(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)
(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12:
DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-
07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(18-05-18: DC3D-U) ) (28-09-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E;
DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-
AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-
BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-
S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12:
DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-
07-12: DC1E-S)(28-09-18: DC3E-S) ) (28-09-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A
V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-
BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-
CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)
(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12:
DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(28-09-
18: DC3E-T) ) (28-09-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B
V1; DT02-B V2; DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-
AV3G)(25-06-08: DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-
CV2)(25-06-08: DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)
(11-07-12: DC1B-T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12:
DC1B-S) (11-07-12: DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(28-09-18: DC3A-U) ) (01-
11-18: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2;
DT02-B V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08:
DT02-BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08:
DT02-HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-
T) (11-07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12:
DC1A-S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)(01-11-18: DC3E-U) )

Produto: Unidade de processamento digital, de pequena capacidade, baseada em microprocessadores

Processo MCT/Data: 01200.004115/2013-11   de   27/08/2013

CNPJ da Incentivada: 04602789000101

Portaria MCT/MDIC/MF: 0491, de 07/05/2014 DOU 08/05/2014 - Produto Transferido da Portaria: 294, de 26/05/2003 DOU 28/05/2003
()

Modelos: DT-02-A; DT02-B; DT-02-C; DT-02-D; DT-02-E; DT02-A V1; DT02-A V2; DT02-A V3; DT02-B V1; DT02-B V2; DT02-B
V3; DT02-C V1; DT02-C V2(25-06-08: DT02-AV2)(25-06-08: DT02-BV2)(25-06-08: DT02-AV3G)(25-06-08: DT02-
BV1)(25-06-08: DT02-AV1)(25-06-08: DT02-BV3G)(25-06-08: DT02-CV1)(25-06-08: DT02-CV2)(25-06-08: DT02-
HPCA)(25-06-08: DT02-HPCI)(25-06-08: DT02-S1)(25-06-08: DT02-S2)(25-06-08: DT02-S3)(11-07-12: DC1B-T) (11-
07-12: DC1C-S) (11-07-12: DC1D-T) (11-07-12: DC1D-S) (11-07-12: DC1A-T) (11-07-12: DC1B-S) (11-07-12: DC1A-
S) (11-07-12: DC1C-T) (11-07-12: DC1E-T) (11-07-12: DC1E-S)

«
(/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosModel
empresa=daten&cnpj=04.602.789/0001-
01&produto=?
page=1)

‹
(/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEmpresasProdutosMo
empresa=daten&cnpj=04.602.789/0001-
01&produto=?
page=1)

Pagina 1 de 1 ›
(/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacaoEm
empresa=daten&cnpj=04.602.789/0001-
01&produto=?
page=1)

»
(/SISEPIN/leiDeInformatica/empresasHabilitadas/pesquisarRelacao
empresa=daten&cnpj=04.602.789/0001-
01&produto=?
page=1)

Voltar
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 06/08/2019  003832253 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU 

 CERTIDÃO Nº:   003832253  FOLHA: 1/1 

 A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça 
 (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do). 

             CERTIFICO   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuições   de   feitos   cíveis   do   Estado   da   Bahia, 
 anteriores a data de  06/08/2019,  verifiquei NADA CONSTAR em nome de:  

 DATEN   TECNOLOGIA   LTDA,   portador   do   CNPJ:   04.602.789/0001-01,   estabelecida   na   RODOVIA 
 ILHEUS/URUCUCA, N S/N-BA-262 - KM 3.5 , GALPÃO, IGUAPE, CEP: 45658-335, Ilhéus - BA. ************* 

             Os   dados   informados   são   de   responsabilidade   do   solicitante,   devendo   a   titularidade   ser   conferida   pelo 
 interessado   e/ou   destinatário,    A   presente   certidão   abrange   pesquisa   no   banco   de   dados   pelo   período   de   20 
 (vinte) anos. 

             Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

             Esta   certidão   foi   emitida   pela   internet   e   sua   validade   é   de   30   dias   a   partir   da   data   de   sua   emissão.   Após 
 esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

 Salvador, terça-feira, 6 de agosto de 2019. 

                      003832253 
 PEDIDO N°:  
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Especial de Débitos Tributários

(Positiva com efeito de Negativa)

Emissão: 10/07/2019 09:06

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia)

04.602.789/0001-01

CNPJ

055.890.823

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATEN TECNOLOGIA LTDA

RAZÂO SOCIAL

Certidão Nº: 20191836695

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à 

presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

206856.0008/18-0   -   Inicial/DEFESA

294888.0007/19-5   -   Inicial/AG PAGTO OU DEF

206856.0007/18-3   -   Inicial/DEFESA

206969.0003/14-3   -   2a Inst/AG.DISTRIBUIÇAO

294888.0008/19-1   -   Inicial/AG PAGTO OU DEF

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros débitos  que vierem a ser apurados.

Emitida em 10/07/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

 Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PAG - 1 de 1 RelCertidaoEspecial.rpt
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ŵ_xy\TWv_ĉzbg[\T{|}~���TYRPtT�����Tdbc_aTedTde�heg[d�y\Te\T\��_c\TedT̂_u_̂gedTvg[gcd�y\�T

�_�T�h_T\T[\bc_�e\TedT̀ \̂̀\acdTd̀ _̂a_bcdedT̀d̂dT̀d̂cg[g̀d̂Te\Tŵ_xy\TWv_ĉzbg[\T{|}~���TYRPtT�����Tby\Tu\gZTb\Tc\e\T\h
_]T̀ d̂c_ZTeĝ_cdT\hTgbeĝ_cd]_bc_ZTgbu\̂]de\ZTega[hcge\T\hT̂_[_�ge\Te_T�hdv�h_̂Tgbc_x̂dbc_Te_TQNO�YSRVTNWtOsSRV
WVWOQsNRVTXWTRVRtsRPTdbc_aTedTd�_̂cĥdT\ug[gdvTedaT̀ \̂̀\acda�T_T
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4F Soluções em Tecnologia LTDA. 

SRTVS 701, Bloco O Nº 110-SL 257 Edifício Novo Multiempresarial – Asa Sul – Brasília – DF | Cep: 70340-000 

Telefone: 61- 3037-2006                                                                                                                                                                                              [1] 

 

 

Brasília/DF, 23 de agosto de 2019. 
 

Ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Ref.: PROCESSO nº 0002349-08.2019.6.02.8000 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 36/2019 

 

Prezado(a) Pregoeiro(a), 

 

 

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 36/2019, a 4FTI SOLUÇÕES EM TIC 

apresenta aqui sua proposta comercial para o Item 2, conforme especificações do Termo de 

Referência. 

Agradecemos a confiança em nossos serviços e produtos. Havendo quaisquer perguntas 

relativas a esse orçamento, não hesite em entrar em contato conosco. 

 

 

Atenciosamente, 
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4F Soluções em Tecnologia LTDA. 

SRTVS 701, Bloco O Nº 110-SL 257 Edifício Novo Multiempresarial – Asa Sul – Brasília – DF | Cep: 70340-000 

Telefone: 61- 3037-2006                                                                                                                                                                                              [2] 

 

 

Pregão Eletrônico Nº 36/2019 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A empresa 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, sediada a SRTVS 701, Bloco O Nº 110 Sala 257 

Edifício Novo Multiempresarial – Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70340-000, inscrita no CNPJ 

30.357.688/0001-22, e-mail licitacoes@4fti.com.br, telefone (61) 3037-2006, nesse ato 

representada por Chrystian Neres Valente, foi vencedora no pregão eletrônico acima especificado, 

no item e nas condições abaixo relacionadas: 

Apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇO para fornecimento de ACESSORIO / COMPONENTE 
PARA MICROCOMPUTADOR, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência e 
seus Anexos: 

 

Item DESCRIÇÃO Quantidade Valor Unitário Valor Total 

2 

DESKTOP DELL OPTIPLEX 3060 MICRO (USFF) - i3-8100T 
(Quad Core 3.10GHz, 6MB Cache), TPM 2.0, Memória 
8GB (DDR4 2400MHz), Armazenamento HD 500GB ( 5400 
RPM), HDMI, DISPLAY PORT, 4 x USB 3.1, 1 x USB 2.0, 
Rede Lan e Wireless, BT 4.1, Mouse, Teclado, Windows 
10 Pro - Garantia ONSITE 36 meses. 
2 (dois) MONITORES DELL P2219H 21.5 Pol. Full HD, 
Portas USB, HDMI, DISPLAY PORT, ajuste de altura, 
inclinação e pivot - Garantia ONSITE 36 meses. 

 
 
 
 

             14 R$ 4.996,78 R$ 69.954,92 

Valor total ITEM – 2  (por extenso): R$ 69.954,92 (Sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta e quatro 

reais e noventa e dois centavos) 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do certame. 

Prazo de entrega: conforme edital 

 
Declaramos: 
 

1) que estão incluídas nesta proposta comercial, todas as despesas que influenciem nos custos, tais 
como: despesas com tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 
obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos. 

 
2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos  
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4F Soluções em Tecnologia LTDA. 

SRTVS 701, Bloco O Nº 110-SL 257 Edifício Novo Multiempresarial – Asa Sul – Brasília – DF | Cep: 70340-000 

Telefone: 61- 3037-2006                                                                                                                                                                                              [3] 

DADOS DA EMPRESA E CONTATO   

Nome da empresa:  4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ: 30.357.688/0001-22 

Endereço:  SRTVS 701, Bloco O Nº 110 Sala 257 Edifício Novo Multiempresarial – Asa Sul 

Brasília – DF | Cep: 70340-000 

Telefone: (61) 3037-2006 

E-mail da empresa:  licitacoes@4fti.com.br 
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Notas, avisos e advertências

NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

AVISO: Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.

ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

 

© 2018 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc.ou suas 
subsidiárias. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
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Conigurar seu computador
1 Conecte o teclado e o mouse.

2 Conectar à rede usando um cabo ou conectar à rede sem io.

3 Conecte a tela.

1

Conigurar seu computador 5

Proposta ITEM 02 (0586247)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 466



NOTA: Se o computador tiver sido adquirido com uma placa gráica dedicada, as portas HDMI e DisplayPort no painel 
traseiro do computador estarão cobertas. Conecte a tela à placa gráica separada.

4 Conecte o cabo de alimentação.

5 Pressionar o botão liga/desliga.

6 Conigurar seu computador
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6 Siga as instruções na tela para concluir a instalação do Windows.

a Conecte-se a uma rede.

b Entre na sua conta da Microsoft ou crie uma nova conta.

7 Localize os aplicativos Dell.

Conigurar seu computador 7
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Tabela 1. Localizar aplicativos Dell

Registrar seu computador

Dell Help & Support

SupportAssist — Veriicar e atualizar seu computador

 

8 Conigurar seu computador
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Chassi
Este capítulo ilustra as várias vistas de chassis, junto com as portas e os conectores e também explica as combinações de teclas de atalho 
FN.
 

Tópicos:

• Vista frontal

• Vista traseira

Vista frontal

1 Botão liga/desliga e luz de energia 2 Luz de atividade do disco rígido

3 Porta de tomada de áudio universal/fone de ouvido com 
microfone

4 Porta de saída de linha

5 Portas USB 3.1 de 1ª geração (2)

2

Chassi 9
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Vista traseira

1 Conectores da antena externa (opcionais) 2 Porta DP/HDMI2.0b/VGA (opcional)

3 Porta USB 2.0 4 Suporte do cabo

5 Portas USB 3.1 de 1ª geração (2) 6 Anel de cadeado

7 Porta de rede 8 Porta USB 2.0 (compatível com SmartPower On)

9 Etiqueta de serviço 10 Encaixe do cabo de segurança Kensington

11 DisplayPort 12 Porta HDMI

13 Porta do conector de alimentação

10 Chassi
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Especiicações do sistema
NOTA: As ofertas podem variar de acordo com a região. As especiicações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para 
fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a coniguração do computador, clique em Ajuda e suporte 
no sistema operacional Windows e selecione a opção para exibir as informações sobre o computador.

 

Tópicos:

• Processador

• Memória

• De armazenamento

• Chipset

• Combinações de armazenamento

• Audio

• Vídeo

• Comunicação

• Portas e conectores

• Conectores da placa de sistema

• Fonte de alimentação

• Dimensões físicas do sistema

• Segurança

• Requisitos ambientais

Processador
Global Standard Products (GSP) são um subconjunto de produtos de relacionamento Dell, gerenciados para disponibilidade e transições 
sincronizados em todo o mundo. Eles garantem que a mesma plataforma esteja disponível para compra globalmente. Isso permite aos 
clientes reduzir o número de conigurações gerenciadas em escala mundial, o que reduz seus custos. Além disso, permitem às empresas 
implementar padrões globais de TI, usando as mesmas conigurações do produto no mundo todo. Os processadores GSP identiicados 
abaixo serão disponibilizados aos clientes da Dell.

NOTA: O número de processadores não é uma medida de desempenho. A disponibilidade do processador está sujeita a alterações 
e pode variar conforme a região/país.

Tabela 2. Especiicações do processador

Tipo Placa gráica UMA

Intel Celeron G4900T (2 núcleos/2 MB/2 threads/2,9 GHz/35 W); 
compatível com o Windows 10/Linux

Intel UHD Graphics 610 com memória de vídeo compartilhada

Intel Pentium Gold G5400T (2 núcleos/4 MB/4 threads/3,1 GHz/
35 W); compatível com o Windows 10/Linux

Intel UHD Graphics 610 com memória de vídeo compartilhada

Intel Pentium Gold G5500T (2 núcleos/4 MB/2 threads/3,2 GHz/
35 W); compatível com o Windows 10/Linux

Gráicos UHD Intel 630

3

Especiicações do sistema 11
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Tipo Placa gráica UMA

Intel Core i3-8100T (4 núcleos/6 MB/4 threads/3,1 GHz/35 W); 
compatível com o Windows 10/Linux

Intel HD Graphics 630

Intel Core i3-8300T (4 núcleos/8 MB/4 threads/3,2 GHz/35 W); 
compatível com o Windows 10/Linux

Intel HD Graphics 630

Intel Core i5-8400T (6 núcleos/9 MB/6 threads/até 3,3 GHz/
35 W); compatível com o Windows 10/Linux

Intel HD Graphics 630

Intel Core i5-8500T (6 núcleos/9 MB/6 threads/até 3,5 GHz/
35 W); compatível com o Windows 10/Linux

Intel HD Graphics 630

Intel Core i7-8700T (6 núcleos/12 MB/12 threads/até 4,0 GHz/
35 W); compatível com o Windows 10/Linux

Intel HD Graphics 630

Memória

Tabela 3. Especiicações da memória

Coniguração mínima de memória 4 GB

Coniguração máxima de memória 32 GB

Número de slots 2 SODIMM

Memória máxima suportada por slot 16 GB

Opções de memória
• 4 GB — 1 x 4 GB

• 8 GB - 1 x 8 GB

• 8 GB - 2 x 4 GB

• 16 GB - 2 x 8 GB

• 16 GB - 1 x 16 GB

• 32 GB - 2 x 16 GB

Tipo Memória DDR4 SDRAM não ECC

Velocidade
• 2.666 MHz

• 2400 MHz em processador Celeron, Pentium e i3

De armazenamento

Tabela 4. Especiicações de armazenamento

Tipo Fator de forma Interface Capacity (Capacidade)

Uma unidade de estado sólido 
(SSD)

M.2 2230 ou 2280 • SATA AHCI, até 6 Gbps

• PCIe 3 x4 NVME, até 32 
Gbps

• SSD SATA C20 SED

• Até 512 GB

• Até 512 GB

• Até 512 GB

Uma unidade de disco rígido 
(HDD) de 2,5 pol.

SATA AHCI, até 6 Gbps Até 2 TB, até 7.200 RPM

12 Especiicações do sistema

Proposta ITEM 02 (0586247)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 473



Tipo Fator de forma Interface Capacity (Capacidade)

Uma unidade de disco rígido com 
criptograia automática (HDD 
SED) de 2,5 pol.

SATA AHCI, até 6 Gbps Até 512 GB, até 7.200 RPM

Chipset

Tabela 5. Especiicações de chipset

Tipo Intel H370

Memória não volátil no chipset Sim

SPI (Interface serial de periféricos) da coniguração do BIOS 256 Mbit (32 MB) localizados no chipset SPI_FLASH

Dispositivo de segurança Módulo TPM (Trusted Platform Module) 
2.0 (TPM discreto ativado)

24 KB localizados no TPM 2.0 no chipset

Firmware-TPM (TPM discreto desativado) Por padrão, o recurso Platform Trust Technology ica visível para o 
sistema operacional

NIC EEPROM Coniguração da LOM no eFuse da LOM — não há nenhuma 
EEPROM dedicada à LOM

Combinações de armazenamento

Tabela 6. Combinações de armazenamento

Unidade principal/de inicialização Unidade secundária

1 unidade M.2 Memória Intel Optane

1 HDD de 2,5 pol. com M.2 Optane HDD de 2,5 pol., 500 GB e 7.200 RPM + memória Intel Optane

1 HDD de 2,5 pol. com M.2 Optane HDD de 2,5 pol., 1 TB e 7.200 RPM + memória Intel Optane

1 HDD de 2,5 pol. com M.2 Optane HDD de 2,5 pol., 2 TB e 5.400 RPM + memória Intel Optane

Audio

Tabela 7. Especiicações de áudio

Controlador Realtek ALC3234

Tipo Integrada

Alto-falantes Alto-falantes internos (mono)

Interface
• Sistema de alto-falantes Dell 2.0 — AE215 (opcional)

• Sistema de alto-falantes Dell 2.1 — AE415 (opcional)

• Alto-falantes estéreo USB Dell AX210 (opcionais)

• Sistema de alto-falantes Dell Wireless 360 — AE715 (opcional)

• Soundbar — AC511 (opcional)

• Soundbar Dell Professional — AE515 (opcional)

Especiicações do sistema 13
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• Soundbar estéreo Dell — AX510 (opcional)

• Headset USB Dell Performance — AE2 (opcional)

• Headsets estéreo Dell Pro — UC150/UC350 (opcional)

Ampliicador interno de alto-falante 2 W (RMS) por canal

Vídeo

Tabela 8. Vídeo

Controlador Tipo Dependência da 
CPU

Tipo de 
memória gráica

Capacity 
(Capacidade)

Suporte a monitor 
externo

Resolução máxima

Intel UHD 
Graphics 630

UMA Intel Pentium 
Gold G5500T

Integrada Memória de 
sistema 
compartilhada

DisplayPort

HDMI 1.4

VGA: 2048 x 1536 a 
60 Hz

HDMI: 1920 x 1080 a 
60 Hz

Gráicos UHD 
Intel 610

UMA Intel Celeron 
G4900T

Intel Pentium 
Gold G5400T

Integrada Memória de 
sistema 
compartilhada

DisplayPort

HDMI 1.4

VGA: 2048 x 1536 a 
60 Hz

HDMI: 1920 x 1080 a 
60 Hz

Intel HD 
Graphics 630

UMA Intel Core 
i3-8100T

Intel Core 
i3-8300T

Intel Core 
i5-8400T

Intel Core 
i5-8500T

Intel Core 
i7-8700T

Integrada Memória de 
sistema 
compartilhada

DisplayPort

HDMI 1.4

VGA: 2048 x 1536 a 
60 Hz

HDMI: 1920 x 1080 a 
60 Hz

Comunicação

Tabela 9. Comunicação

Adaptador de rede Realtek RTL8111HSD-CG Ethernet LAN 10/100/1000

Wireless
• Qualcomm QCA9377 Dual-band 1x1 802.11ac sem io com MU-

MIMO + Bluetooth 4.1

• Qualcomm QCA61x4A Dual-band 2x2 802.11ac sem io com 
MU-MIMO + Bluetooth 4.2

• Intel Wireless-AC 9560, Dual-band 2x2 802.11ac Wi-Fi com MU-
MIMO + Bluetooth 5

14 Especiicações do sistema
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Portas e conectores

Tabela 10. Portas e conectores

USB
• 1 porta USB 2.0 (compatível com SmartPower On)

• Quatro portas USB 3.1 de 1ª geração

Security Slot de segurança Kensington

Audio
• Porta do headset/conector universal de áudio

• Uma porta de saída de linha

Vídeo
• DisplayPort

• HDMI 1.4 (UMA)

• Porta DP/HDMI2.0b/VGA (opcional)

Adaptador de rede Um conector RJ-45

Porta serial 1 porta serial (opcional)

Porta paralela 1 porta paralela (opcional)

Conectores da placa de sistema

Tabela 11. Conectores da placa de sistema

Conectores M.2

Conectores M.2

1 — 2230/2280 (2280 para armazenamento)

1 — 2230 (formato especial compatível com Wi-Fi integrado ou 
discreto)

Conector Serial ATA (SATA) Support Standard Rev 3.0

Fonte de alimentação

Tabela 12. Fonte de alimentação

Tensão de entrada 90–264 VCA, 47 Hz/63 Hz

Corrente de entrada (máxima)
• 65 W PSU (EPS, nível V)

Especiicações do sistema 15
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Dimensões físicas do sistema

Tabela 13. Dimensões físicas do sistema

Volume do chassi (litros) 1,16

Peso do chassi (lb/kg) 2,60/1,18

Tabela 14. Dimensões do chassi

Altura (pol./cm) 7,2/18,2

Largura (pol./cm) 1,4/3,6

Profundidade (pol./cm) 7/17,8

Peso de envio (lb/kg - inclui materiais de embalagem) 5,91/2,68

Tabela 15. Parâmetros de embalagem

Altura (pol./cm) 5,2/13,3

Largura (pol./cm) 9,4/23,8

Profundidade (pol./cm) 19,6/49,8

Segurança

Tabela 16. Segurança

Especiicações Optiplex 3060 Micro

Trusted Platform Module (TPM) 2.01 Integrado na placa de sistema

Tampa do cabeamento Opcionais

Sensor de violação do chassi Padrão

Teclado Dell com leitor de SmartCard Opcionais

Slot de segurança e suporte para lacre Norma

1O TPM não está disponível em todos os países.

Requisitos ambientais
NOTA: Para obter mais detalhes sobre os recursos ambientais da Dell, vá para a seção de atributos ambientais. Consulte sua 
região especíica para obter informações sobre a disponibilidade.

16 Especiicações do sistema
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Tabela 17. Requisitos ambientais

Fonte de alimentação com consumo eiciente de energia Norma

Unidade substituível pelo cliente Não

Embalagem reciclável Sim

Embalagem MultiPack Opcional, somente nos EUA

Especiicações do sistema 17
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Coniguração do sistema
A coniguração do sistema permite que você gerencie o hardware do desktop e especiique opções no nível do BIOS. Na Coniguração do 
sistema, você pode:

• Alterar as conigurações de NVRAM após adicionar e remover hardware

• Exibir a coniguração de hardware do computador

• Habilitar ou desabilitar dispositivos integrados

• Deinir os limites do gerenciamento de desempenho e de energia

• Gerenciar a segurança do computador

 

Tópicos:

• Visão geral do BIOS

• Opções gerais

• Informações do sistema

• Opções da tela de vídeo

• Segurança

• Opções de inicialização segura

• Opções do Intel Software Guard Extensions

• Desempenho

• Gerenciamento de energia

• Comportamento do POST

• Suporte à virtualização

• Opções de rede sem io

• Manutenção

• Registros do sistema

• Conigurações avançadas

• Resolução do sistema SupportAssist

Visão geral do BIOS
AVISO: A menos que você seja um usuário experiente, não altere as conigurações no programa de coniguração do BIOS. Certas 
alterações podem causar o funcionamento incorreto do computador.

NOTA: Antes de alterar o programa de coniguração do BIOS, recomenda-se que você anote as informações da tela do programa 
de coniguração do BIOS para referência futura.

Use o programa de coniguração do BIOS para os seguintes ins:

• Obter informações sobre o hardware instalado em seu computador, como a quantidade de memória RAM e o tamanho da unidade de 
disco rígido.

• Alterar as informações de coniguração do sistema.

• Deinir ou alterar uma opção selecionável pelo usuário, como a senha do usuário, tipo da unidade de disco rígido instalada e habilitar ou 
desabilitar os dispositivos de base.

4

18 Coniguração do sistema
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Opções gerais

Tabela 18. Diretrizes gerais

Opção Descrição

Informações do sistema Exibe as seguintes informações:

• System Information (Informações do sistema): Exibe informações sobre a BIOS Version (Versão 
do BIOS), Service Tag (Etiqueta de serviço), Asset Tag (Marca do ativo), Ownership Tag 
(Etiqueta de propriedade), Ownership Date (Data de aquisição), Manufacture Date (Data de 
fabricação) e o Express Service Code (Código de serviço expresso).

• Memory Information (Informações da memória): exibe informações sobre Memory Installed 
(Memória instalada), Memory Available (Memória disponível), Memory Speed (Velocidade da 
memória), Memory Channel Mode (Modo de canal da memória), Memory Technology 
(Tecnologia da memória), DIMM 1 Size (Memória instalada no DIMM 1) e DIMM 2 Size 
(Memória instalada no DIMM 2).

• PCI Information (Informações sobre a PCI): exibe Slot1_M.2, Slot2_M.2

• Processor Information (Informações do processador): exibe informações sobre Processor Type 
(Tipo do processador), Core Count (Número de núcleos), Processor ID (ID do processador), 
Current Clock Speed (Velocidade atual do clock), Minimum Clock Speed (Velocidade do 
clock mínima do processador), Maximum Clock Speed (Velocidade do clock máxima do 
processador), Processor L2 Cache (Cache L2 do processador), Processor L3 Cache (Cache 
L3 do processador), HT Capable (Compatibilidade com a tecnologia HT) e 64-Bit Technology 
(Tecnologia de 64 bits).

• Device Information (Informações sobre o dispositivo): exibe SATA-0, SATA 1, , , M.2 PCIe 
SSD-0, LOM MAC Address (Endereço MAC para LOM), Video Controller (Controlador de 
vídeo), Audio Controller (Controlador de áudio), Wi-Fi Device (Dispositivo Wi-Fi) e Bluetooth 
Device (Dispositivo Bluetooth).

Boot Sequence Permite especiicar a ordem na qual o computador tenta localizar um sistema operacional a partir dos 
dispositivos especiicados nesta lista.

Advanced Boot Options Permite selecionar a opção Enable Legacy Option ROMs (Ativar Option ROMs antigas) quando 
estiver no modo de inicialização UEFI. Por padrão, esta opção está selecionada.

• Enable Legacy Option ROMs (Ativar ROMs opcionais legadas) — Padrão

• Enable Attempt Legacy Boot (Habilitar tentativa de inicialização herdada)

UEFI Boot Path Security 
(Segurança do caminho de 
inicialização UEFI)

Essa opção controla se o sistema solicitará que o usuário insira a senha de administrador na 
inicialização de um caminho UEFI do F12 Boot Menu (Menu de inicialização F12).

• Always, Except Internal HDD (Sempre, exceto HDD interno) — Padrão

• Sempre

• Nunca

Date/Time Permite deinir as conigurações de data e hora. As alterações na data e na hora do sistema terão 
efeito imediatamente.

.

Informações do sistema

Tabela 19. System Coniguration (Coniguração do sistema)

Opção Descrição

Integrated NIC Permite gerenciar o controlador de LAN integrado. A opção "Enable UEFI Network Stack" (Habilitar a 
pilha de rede UEFI) não está selecionada por padrão. As opções são:

• Desativado

Coniguração do sistema 19
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Opção Descrição

• Ativada

• Enabled w/PXE (Habilitado com PXE) - padrão

NOTA: Dependendo do computador e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta 
seção poderão ser exibidos ou não.

SATA Operation Permite conigurar o modo operacional do controlador de disco rígido integrado.

• Disabled (Desabilitado) = os controladores SATA estão ocultos

• AHCI = o controlador SATA está conigurado para o modo AHCI

• A opção RAID ON = SATA está conigurada para oferecer suporte ao modo RAID (selecionado por 
padrão)

Drives Permite habilitar ou desabilitar as diversas unidades integradas:

• SATA-0 (habilitada por padrão)

• SATA-1 (ativado por padrão)

• M.2 PCIe SSD-0 (ativada por padrão)

Smart Reporting Este campo controla se os erros de disco rígido das unidades integradas são informados na 
inicialização do sistema. A opção Enable Smart Reporting (Habilitar relatório SMART) está 
desativada por padrão.

USB Coniguration Permite habilitar ou desabilitar o controlador USB integrado para:

• Enable USB Boot Support (Habilitar suporte a inicialização via USB)

• Enable Front USB Ports (Habilitar portas USB frontais)

• Enable Rear USB Ports (Habilitar portas USB traseiras)

Todas as opções estão habilitadas por padrão.

Front USB Coniguration Permite habilitar ou desabilitar as portas USB frontais. Todas as portas estão ativadas por padrão.

Rear USB Coniguration Permite ativar ou desativar as portas USB traseiras. Todas as portas estão ativadas por padrão.

USB PowerShare Esta opção permite carregar dispositivos externos, como celulares e reprodutores de música. Esta 
opção está desabilitada por padrão.

Audio Permite habilitar ou desabilitar o controlador de áudio integrado. A opção Enable Audio (Habilitar 
áudio) está selecionada por padrão.

• Enable Microphone (Habilitar microfone)

• Enable Internal Speaker (Habilitar alto-falante interno)

Ambas as opções estão selecionadas por padrão.

Dust Filter Maintenance 
(Manutenção do iltro de poeira)

Permite ativar ou desativar as mensagens do BIOS sobre a manutenção do iltro de poeira opcional 
instalado no computador. O BIOS gerará um lembrete antes da inicialização para limpar ou substituir o 
iltro de poeira de acordo com o intervalo deinido. A opção Disabled (Desativada) está selecionada 
por padrão.

• Desativado

• 15 dias

• 30 dias

• 60 dias

• 90 dias

• 120 dias

• 150 dias
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Opção Descrição

• 180 dias

Opções da tela de vídeo

Tabela 20. Vídeo

Opção Descrição

Primary Display Permite selecionar a tela principal quando vários controladores estão disponíveis no sistema.

• Auto (Automático, padrão)

• Intel HD Graphics

NOTA: caso a opção Automática não seja selecionada, o dispositivo gráico integrado (on-
board) estará presente e habilitado.

Segurança

Tabela 21. Segurança

Opção Descrição

Admin Password (Senha do 
administrador)

Permite deinir, alterar ou excluir a senha do administrador (admin).

System Password (Senha do 
sistema)

Permite deinir, alterar ou excluir a senha do sistema.

Internal HDD-0 Password (Senha 
do HDD-0 interno)

Permite deinir, alterar ou excluir a senha na unidade interna de disco rígido do computador (HDD).

Strong Password (Senha forte) Esta opção permite habilitar ou desabilitar senhas fortes para o sistema.

Password Coniguration 
(Coniguração da senha)

Permite controlar os números mínimo e máximo de caracteres permitidos para as senhas 
administrativa e do sistema. A faixa de caracteres ica entre 4 e 32.

Password Bypass (Ignorar senha) Esta opção permite ignorar as solicitações de senhas do sistema (inicialização) e do HDD interno 
durante uma reinicialização do sistema.

• Disabled (Desativada): sempre solicita as senhas do sistema e da HDD interna quando elas estão 
deinidas. Esta opção está desabilitada por padrão.

• Reboot Bypass (Ignorar a senha na inicialização) - Ignorar as solicitações de senha nas 
reinicializações ("warm boots", inicializações a quente).

NOTA: O sistema sempre solicitará as senhas do sistema e da HDD interna quando for 
ligado de um estado desligado (uma inicialização a frio). Além disso, o sistema sempre 
solicitará as senhas em todas as HDDs de compartimento de módulos existentes.

Password Change Esta opção permite determinar se são permitidas alterações nas senhas do sistema e do HDD quando 
há uma senha de administrador deinida.

Allow Non-Admin Password Changes (Permitir alterações em senhas sem bloqueio do 
administrador) - Esta opção está habilitada por padrão.

UEFI Capsule Firmware Updates 
(Atualizações de irmware da 
cápsula UEFI)

Essa opção controla se o sistema permite atualizações do BIOS através de pacotes de atualização de 
cápsula UEFI. Essa opção é selecionada por padrão. Desabilitar esta opção bloqueará atualizações do 
BIOS por meio de serviços como Microsoft Windows Update e Linux Vendor Firmware Service 
(LVFS)

TPM 2.0 Security (Segurança do 
TPM 2.0)

Permite controlar se o módulo TPM (Trusted Platform Module) está visível para o sistema 
operacional.
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Opção Descrição

• TPM On (TPM ativo - coniguração padrão)

• Clear (Desmarcar)

• PPI Bypass for Enabled Commands (Ignorar PPI para comandos habilitados)

• PPI Bypass for Disabled Commands (Ignorar PPI para comandos desabilitados)

• PPI Bypass for Clear Commands (Ignorar PPI para comandos de apagamento)

• Attestation Enable (Atestado habilitado - coniguração padrão)

• Key Storage Enable (Armazenamento de chave habilitado - coniguração padrão)

• SHA-256 (padrão)

Escolha qualquer uma das opções:

• Desativado

• Enabled (Habilitado - coniguração padrão)

Computrace Este campo permite ativar ou desabilitar a interface do módulo do BIOS do serviço opcional 
Computrace da Absolute Software. Ativa ou desativa o serviço Computrace opcional projetado para 
gerenciamento de ativos.

• Deactivate (Desativar)

• Desativar

• Active (Ativar) — essa opção está selecionada por padrão.

Chassis Intrusion (Violação do 
chassi)

Este campo controla o recurso da violação do chassi.

Selecione uma das seguintes opções:

• Disabled (Desabilitada - coniguração padrão)

• Ativada

• On-Silent (Em silêncio)

Admin Setup Lockout (Bloqueio 
da coniguração pelo 
administrador)

Permite evitar que os usuários acessem a coniguração do sistema quando houver uma senha de 
administrador deinida. Essa opção não está deinida por padrão.

Master Password Lockout 
(Bloqueio da senha mestra)

Permite desativar o suporte para a senha mestra. As senhas do disco rígido precisam ser apagadas 
antes de alterar as conigurações. Essa opção não está deinida por padrão.

SMM Security Mitigation 
(Redução de segurança do SMM)

Permite ativar ou desativar proteções UEFI SMM Security Mitigation adicionais. Essa opção não está 
deinida por padrão.

Opções de inicialização segura

Tabela 22. Secure Boot (Inicialização segura)

Opção Descrição

Secure Boot Enable (Ativar 
inicialização segura)

Permite habilitar ou desabilitar o recurso de inicialização segura

• Secure Boot Enable (Ativar inicialização segura)

Esta opção não é selecionada por padrão.

Secure Boot Mode Permite modiicar o comportamento da inicialização segura para avaliar e ativar as assinaturas do 
driver da UEFI.

• Deployed Mode (Modo implementado) (padrão)

• Audit Mode (Modo auditoria)
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Opção Descrição

Expert key Management Permite que você manipule os bancos de dados de chave de segurança somente se o sistema 
estiver em Custom Mode (Modo personalizado). A opção Enable Custom Mode (Ativar modo 
personalizado) está desativada por padrão. As opções são:

• PK (padrão)

• KEK

• db

• dbx

Caso o Custom Mode (Modo personalizado) seja ativado, as opções relevantes para PK, KEK, db 
e dbx serão exibidas. As opções são:

• Save to File (Salvar em arquivo) - Salva a chave em um arquivo selecionado pelo usuário

• Replace from File (Substituir do arquivo) - Substitui a chave atual por um chave de um 
arquivo selecionado pelo usuário

• Append from File (Adicionar do arquivo) - Adiciona uma chave ao banco de dados atual a 
partir de um arquivo selecionado pelo usuário

• Delete (Excluir) - Exclui a chave selecionada

• Reset All Keys (Restabelecer todas as chaves) - Restabelece as conigurações padrão

• Delete All Keys (Excluir todas as chaves) - Exclui todas as chaves

NOTA: Se desativar o Custom Mode (Modo personalizado), todas as alterações feitas 
serão apagadas e as chaves serão restabelecidas nas conigurações padrão.

Opções do Intel Software Guard Extensions

Tabela 23. Intel Software Guard Extensions

Opção Descrição

Intel SGX Enable (Ativar Intel SGX) Este campo especiica que você deve fornecer um ambiente seguro 
para a execução de código/armazenamento de informações 
conidenciais no contexto do sistema operacional principal.

Clique em uma das opções a seguir:

• Desativado

• Ativada

• Software controlled (Controlado por software) - padrão

Enclave Memory Size (Tamanho da memória reserva de enclave) Esta opção deine o SGX Enclave Reserve Memory Size 
(Tamanho da memória reserva de enclave do SGX)

Clique em uma das opções a seguir:

• 32 MB

• 64 MB

• 128 MB: padrão
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Desempenho

Tabela 24. Desempenho

Opção Descrição

Multi Core Support (Suporte Multi Core) Este campo especiica se o processo tem um ou todos os núcleos 
habilitados. A performance de alguns aplicativos aumenta com os 
núcleos adicionais.

• All (Todos) — Padrão

• 1

• 2

• 3

Intel SpeedStep Permite habilitar ou desabilitar o modo Intel SpeedStep do 
processador.

• Enable Intel SpeedStep (Habilitar a tecnologia SpeedStep da 
Intel)

Esta opção está conigurada por padrão.

C-States Control (Controle dos estados de energia) Permite habilitar ou desabilitar os estados adicionais de suspensão 
do processador.

• C states (Estados de energia)

Esta opção está conigurada por padrão.

Intel TurboBoost Permite habilitar ou desabilitar o modo Intel TurboBoost do 
processador.

• Enable Intel TurboBoost (Habilitar a tecnologia TurboBoost 
da Intel)

Esta opção está conigurada por padrão.

Hyper-Thread Control (Controle da tecnologia Hyper-Thread) Permite habilitar ou desabilitar a tecnologia HyperThreading no 
processador.

• Desativado

• Enabled (Ativada) — padrão

Gerenciamento de energia

Tabela 25. Power Management (Gerenciamento de energia)

Opção Descrição

AC Recovery Determina como o sistema reage quando a alimentação CA retorna após uma queda de energia. Você 
pode deinir a segurança de restauração de CA como:

• Power Of (Desligado)

• Ligar

• Last Power State (Último estado)
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Opção Descrição

A opção Power Of (Desligado) está habilitada por padrão.

Enable Intel Speed Shift 
Technology (Ativar tecnologia Intel 
de mudança de velocidade)

Permite ativar ou desativar a compatibilidade com a tecnologia Intel Speed Shift. A opção Enable 
Intel Speed Shift Technology (Ativar tecnologia Intel Speed Shift) está selecionada por padrão.

Auto On Time Deine a hora para o computador ligar automaticamente. O horário é mantido no formato padrão de 
12 horas (horas:minutos:segundos). Altere o horário de inicialização digitando os valores nos campos 
de hora e AM/PM.

NOTA: este recurso não funciona se você desligar o computador usando o interruptor do 
iltro de linha ou do protetor contra surtos de tensão ou se a opção Auto Power (Ativação 
automática) estiver desabilitada.

Deep Sleep Control Permite deinir os controles quando o modo de suspensão prolongado está habilitado.

• Desativado

• Enabled in S5 only (Habilitado somente em S5)

• Enabled in S4 and S5 (Habilitado em S4 e S5)

Essa opção está ativada no S4 e no S5 por padrão

USB Wake Support Permite habilitar dispositivos USB a ativarem o computador a partir do estado de espera. A opção 
"Enable USB Wake Support" (Habilitar o suporte a ativação por USB) está selecionada por padrão.

Wake on LAN/WWAN Esta opção permite o ligamento do computador de um estado desligado quando é acionado por um 
sinal de LAN especial. Esse recurso funciona somente quando o computador está conectado a uma 
fonte de alimentação CA.

• Disabled (Desabilitado) - Não permite que o sistema seja ligado por meio de sinais especias da 
rede ao receber um sinal de ativação enviado pela rede local (LAN) ou pela rede local sem io 
(wireless LAN).

• LAN or WLAN (LAN ou WLAN) - Permite que o sistema seja ligado por sinais especiais da rede 
local (LAN) ou da rede local sem io (WLAN).

• LAN Only (Somente LAN) - Permite que o sistema seja ligado por sinais especiais da rede local 
(LAN).

• LAN with PXE Boot (LAN com inicialização PXE) - Um pacote de ativação enviado para o 
sistema no estado S4 ou S5 fará com que o sistema seja ativado e faça imediatamente a 
inicialização PXE.

• WLAN Only (Somente WLAN) - Permite que o sistema seja ligado por sinais especiais da rede 
local sem io (WLAN).

Esta opção está desabilitada por padrão.

Block Sleep Permite bloquear a entrada no modo de suspensão (estado S3) no ambiente do sistema operacional. 
Esta opção está desabilitada por padrão.

Comportamento do POST

Tabela 26. Comportamento do POST

Opção Descrição

Numlock LED (LED do NumLock) Ativa ou desativa o recurso NumLock quando o computador é ligado. Esta opção está habilitada por 
padrão.

Keyboard Errors (Erros do 
teclado)

Permite ativar ou desativar o relatório de erros do teclado quando o computador é ligado. A opção 
Enable Keyboard Error Detection (Ativar detecção de erros do teclado) está ativada por padrão.

Fast Boot (Inicialização rápida) Esta opção pode acelerar o processo de inicialização ao ignorar algumas etapas de compatibilidade:

• Minimal (Mínima) - O sistema inicializa rapidamente, a menos que o BIOS tenha sido atualizado, a 
memória tenha sido alterada ou o POST anterior não tenha sido concluído.

• Thorough (Completa) - O sistema não ignora nenhuma etapa do processo de inicialização.
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Opção Descrição

• Auto (Automática) - Permite que o sistema operacional controle essa coniguração (esta opção só 
funciona se o sistema operacional oferecer suporte a Simple Boot Flag, sinalizador de inicialização 
simples).

Esta opção está conigurada em Thorough (Completa) por padrão.

Extend BIOS POST Time 
(Estender o tempo de POST do 
BIOS)

Essa opção cria um atraso adicional antes da inicialização.

• 0 segundos (padrão)

• 5 seconds (5 segundos)

• 10 seconds (10 segundos)

Full Screen logo (Logotipo em tela 
cheia)

Essa opção exibirá o logotipo em tela cheia se a imagem corresponder à resolução da tela. A opção 
Enable Full Screen Logo (Ativar logotipo em tela cheia) não está selecionada por padrão.

Warnings and Errors 
(Advertências e erros)

Essa opção fará com que o processo de inicialização só seja pausado quando um aviso ou erro for 
detectado. Selecione uma das seguintes opções:

• Prompt on Warnings and Errors (Avisar quando houver advertências e erros)

• Continue on Warnings (Continuar quando houver avisos)

• Continue on Warnings and Errors (Continuar quando houver avisos e erros)

Suporte à virtualização

Tabela 27. Suporte à virtualização

Opção Descrição

Virtualization (Virtualização) Esta opção especiica se um VMM (monitor de máquina virtual) pode usar os recursos adicionais de 
hardware fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel.

• Enable Intel Virtualization Technology (Ativar a tecnologia de virtualização da Intel)

Esta opção está conigurada por padrão.

VT for Direct I/O (Virtualização 
para E/S direta)

Ativa ou desativa o VMM (monitor de máquina virtual) para a utilização dos recursos de hardware 
adicionais fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel para E/S direta.

• Enable VT for Direct I/O (Ativar VT para E/S direta)

Esta opção está conigurada por padrão.

Opções de rede sem io

Tabela 28. Rede sem io

Opção Descrição

Wireless Device Enable (Ativar dispositivo sem io) Permite habilitar ou desabilitar os dispositivos sem io internos.

As opções são:

• WLAN/WiGig

• Bluetooth

Todas as opções estão habilitadas por padrão.
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Manutenção

Tabela 29. Manutenção

Opção Descrição

Service Tag (Etiqueta de 
serviço)

Exibe a etiqueta de serviço do computador.

Asset Tag (Etiqueta de ativo) Permite a criação de uma etiqueta de patrimônio do sistema, se ainda não tiver sido deinida.

Essa opção não está deinida por padrão.

SERR Messages (Mensagens 
SERR)

Controla o mecanismo da mensagem SERR. Esta opção está conigurada por padrão. Algumas placas 
gráicas exigem que o mecanismo de mensagem SERR seja desativado.

BIOS Downgrade 
(Desatualização do BIOS)

Permite que você atualize as revisões anteriores do irmware do sistema.

• Allow BIOS Downgrade (Permitir Downgrade do BIOS)

Esta opção está conigurada por padrão.

Bios Recovery (Recuperação 
do BIOS)

BIOS Recovery from Hard Drive (Recuperação do BIOS a partir do disco rígido): esta opção está deinida 
por padrão Permite recuperar o BIOS corrompido de um arquivo de recuperação no HDD ou em uma 
unidade USB externa.

BIOS Auto-Recovery (Recuperação automática do BIOS): permite que você recupere o BIOS 
automaticamente.

NOTA: O campo BIOS Recovery from Hard Drive (Recuperação do BIOS a partir do disco 
rígido) deve estar ativado.

Always Perform Integrity Check (Sempre realizar a veriicação de integridade): realiza a veriicação de 
integridade em todas as inicializações.

First Power On Date (data da 
primeira inicialização)

Permite deinir a data de aquisição. A opção Set Ownership Date (Deinir data de aquisição) não está 
deinida por padrão.

Registros do sistema

Tabela 30. Registros do sistema

Opção Descrição

BIOS events (Eventos do 
BIOS)

Permite exibir e apagar os eventos de POST da Coniguração do sistema (BIOS).

Conigurações avançadas

Tabela 31. Conigurações avançadas

Opção Descrição

ASPM Permite que você deina o nível de ASPM.

• Auto (Automático) (padrão) — ocorre um handshake entre o dispositivo e o conector PCI 
Express hub para saber qual é o melhor modo de ASPM compatível com o dispositivo

• Disabled (Desativado) — o ASPM ica sempre desligado

• L1 Only (Somente L1) — o ASPM é deinido como L1
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Resolução do sistema SupportAssist
Opção Descrição

Auto OS Recovery 
Threshold

Com ela, é possível controlar o luxo de inicialização automática do sistema SupportAssist. As opções são:

• Apagado

• 1

• 2 (Ativado por padrão)

• 3

SupportAssist OS 
Recovery 
(Recuperação de 
SO SupportAssist)

Com ela, é possível recuperar a recuperação do sistema SupportAssist (Desativada por padrão)
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Software

Este capítulo apresenta os detalhes sobre o suporte para sistemas operacionais e instruções sobre como instalar os drivers.
 

Tópicos:

• Sistemas operacionais suportados

• Como fazer download do driver do 

• Drivers do adaptador de rede

• Drivers de áudio

• Adaptador de vídeo

• Drivers de segurança

• Controlador de armazenamento

• Drivers de dispositivos do sistema

• Outros drivers de dispositivos

Sistemas operacionais suportados

Tabela 32. Sistemas operacionais suportados

Sistemas operacionais suportados Descrição

Sistema operacional Windows • Microsoft Windows 10 Home (64 bits)

• Microsoft Windows 10 Pro (64 bits)

• Microsoft Windows 10 Pro National Academic (64 bits)

• Microsoft Windows 10 Home National Academic (64 bits)

Outros • Ubuntu 16.04 SP1 LTS (64 bits)

• Neokylin v6.0 SP4 (somente na China)

Como fazer download do driver do 
1 Ligue o desktop.

2 Visite Dell.com/support.

3 Clique em Product Support (Suporte ao Produto), digite a Etiqueta de Serviço do seu desktop e clique em Submit (Enviar).

NOTA: Se você não tiver a etiqueta de serviço, use o recurso de detecção automática ou procure manualmente no seu 
modelo de desktop.

4 Clique em Drivers e Downloads.

5 Selecione o sistema operacional instalado no desktop.

6 Role para baixo na página e selecione o driver a ser instalado.

7 Clique em Download File (Fazer download de arquivo) para fazer download do driver do seu desktop.

8 Depois que o download estiver concluído, navegue até a pasta onde salvou o arquivo do driver.

9 Clique duas vezes no ícone do arquivo do driver e siga as instruções na tela.

5

Software 29

Proposta ITEM 02 (0586247)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 490



Drivers do adaptador de rede
Veriique se os drivers adaptadores de rede já estão instalados no sistema.

Drivers de áudio
Veriique se os drivers de áudio já estão instalados no computador.

Adaptador de vídeo
Veriique se os drivers de adaptadores da vídeo já estão instalados no notebook.

Drivers de segurança
Veriique se os drivers de segurança já estão instalados no sistema.

Controlador de armazenamento
Veriique se os drivers de controle de armazenamento já estão instalados no sistema.
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Drivers de dispositivos do sistema
Veriique se os drivers de dispositivo do sistema já estão instalados no sistema.
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Outros drivers de dispositivos
Veriique se os seguintes drivers já estão instalados no sistema.

Controlador Universal Serial Bus

Componentes de software

Portas (COM e LPT)

Mouse e outros dispositivos apontadores

Firmware
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Obter ajuda
 

Como entrar em contato com a Dell
NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de 
expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece várias opções de suporte e serviço on-line ou através de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e 
alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte 
técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

1 Vá até Dell.com/support.

2 Selecione a categoria de suporte.

3 Encontre o seu país ou região no menu suspenso Choose a Country/Region (Escolha um país ou região) na parte inferior da página.

4 Selecione o serviço ou link de suporte adequado, com base em sua necessidade.

6
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Dell OptiPlex 3060 Micro
Guia de coniguração e especiicações

Modelo normativo: D10U
Tipo normativo: D10U003
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Notas, avisos e advertências

NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.

AVISO: Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.

ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

 

© 2018 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc.ou suas 
subsidiárias. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
 

2018 - 05

Rev. A00
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Conigurar seu computador
1 Conecte o teclado e o mouse.

2 Conectar à rede usando um cabo ou conectar à rede sem io.

3 Conecte a tela.

1

Conigurar seu computador 5
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NOTA: Se o computador tiver sido adquirido com uma placa gráica dedicada, as portas HDMI e DisplayPort no painel 
traseiro do computador estarão cobertas. Conecte a tela à placa gráica separada.

4 Conecte o cabo de alimentação.

5 Pressionar o botão liga/desliga.

6 Conigurar seu computador
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6 Siga as instruções na tela para concluir a instalação do Windows.

a Conecte-se a uma rede.

b Entre na sua conta da Microsoft ou crie uma nova conta.

7 Localize os aplicativos Dell.

Conigurar seu computador 7
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Tabela 1. Localizar aplicativos Dell

Registrar seu computador

Dell Help & Support

SupportAssist — Veriicar e atualizar seu computador
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Chassi
Este capítulo ilustra as várias vistas de chassis, junto com as portas e os conectores e também explica as combinações de teclas de atalho 
FN.
 

Tópicos:

• Vista frontal

• Vista traseira

Vista frontal

1 Botão liga/desliga e luz de energia 2 Luz de atividade do disco rígido

3 Porta de tomada de áudio universal/fone de ouvido com 
microfone

4 Porta de saída de linha

5 Portas USB 3.1 de 1ª geração (2)

2

Chassi 9
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Vista traseira

1 Conectores da antena externa (opcionais) 2 Porta DP/HDMI2.0b/VGA (opcional)

3 Porta USB 2.0 4 Suporte do cabo

5 Portas USB 3.1 de 1ª geração (2) 6 Anel de cadeado

7 Porta de rede 8 Porta USB 2.0 (compatível com SmartPower On)

9 Etiqueta de serviço 10 Encaixe do cabo de segurança Kensington

11 DisplayPort 12 Porta HDMI

13 Porta do conector de alimentação

10 Chassi
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Especiicações do sistema
NOTA: As ofertas podem variar de acordo com a região. As especiicações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para 
fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a coniguração do computador, clique em Ajuda e suporte 
no sistema operacional Windows e selecione a opção para exibir as informações sobre o computador.

 

Tópicos:

• Processador

• Memória

• De armazenamento

• Chipset

• Combinações de armazenamento

• Audio

• Vídeo

• Comunicação

• Portas e conectores

• Conectores da placa de sistema

• Fonte de alimentação

• Dimensões físicas do sistema

• Segurança

• Requisitos ambientais

Processador
Global Standard Products (GSP) são um subconjunto de produtos de relacionamento Dell, gerenciados para disponibilidade e transições 
sincronizados em todo o mundo. Eles garantem que a mesma plataforma esteja disponível para compra globalmente. Isso permite aos 
clientes reduzir o número de conigurações gerenciadas em escala mundial, o que reduz seus custos. Além disso, permitem às empresas 
implementar padrões globais de TI, usando as mesmas conigurações do produto no mundo todo. Os processadores GSP identiicados 
abaixo serão disponibilizados aos clientes da Dell.

NOTA: O número de processadores não é uma medida de desempenho. A disponibilidade do processador está sujeita a alterações 
e pode variar conforme a região/país.

Tabela 2. Especiicações do processador

Tipo Placa gráica UMA

Intel Celeron G4900T (2 núcleos/2 MB/2 threads/2,9 GHz/35 W); 
compatível com o Windows 10/Linux

Intel UHD Graphics 610 com memória de vídeo compartilhada

Intel Pentium Gold G5400T (2 núcleos/4 MB/4 threads/3,1 GHz/
35 W); compatível com o Windows 10/Linux

Intel UHD Graphics 610 com memória de vídeo compartilhada

Intel Pentium Gold G5500T (2 núcleos/4 MB/2 threads/3,2 GHz/
35 W); compatível com o Windows 10/Linux

Gráicos UHD Intel 630

3
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Tipo Placa gráica UMA

Intel Core i3-8100T (4 núcleos/6 MB/4 threads/3,1 GHz/35 W); 
compatível com o Windows 10/Linux

Intel HD Graphics 630

Intel Core i3-8300T (4 núcleos/8 MB/4 threads/3,2 GHz/35 W); 
compatível com o Windows 10/Linux

Intel HD Graphics 630

Intel Core i5-8400T (6 núcleos/9 MB/6 threads/até 3,3 GHz/
35 W); compatível com o Windows 10/Linux

Intel HD Graphics 630

Intel Core i5-8500T (6 núcleos/9 MB/6 threads/até 3,5 GHz/
35 W); compatível com o Windows 10/Linux

Intel HD Graphics 630

Intel Core i7-8700T (6 núcleos/12 MB/12 threads/até 4,0 GHz/
35 W); compatível com o Windows 10/Linux

Intel HD Graphics 630

Memória

Tabela 3. Especiicações da memória

Coniguração mínima de memória 4 GB

Coniguração máxima de memória 32 GB

Número de slots 2 SODIMM

Memória máxima suportada por slot 16 GB

Opções de memória
• 4 GB — 1 x 4 GB

• 8 GB - 1 x 8 GB

• 8 GB - 2 x 4 GB

• 16 GB - 2 x 8 GB

• 16 GB - 1 x 16 GB

• 32 GB - 2 x 16 GB

Tipo Memória DDR4 SDRAM não ECC

Velocidade
• 2.666 MHz

• 2400 MHz em processador Celeron, Pentium e i3

De armazenamento

Tabela 4. Especiicações de armazenamento

Tipo Fator de forma Interface Capacity (Capacidade)

Uma unidade de estado sólido 
(SSD)

M.2 2230 ou 2280 • SATA AHCI, até 6 Gbps

• PCIe 3 x4 NVME, até 32 
Gbps

• SSD SATA C20 SED

• Até 512 GB

• Até 512 GB

• Até 512 GB

Uma unidade de disco rígido 
(HDD) de 2,5 pol.

SATA AHCI, até 6 Gbps Até 2 TB, até 7.200 RPM

12 Especiicações do sistema
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Tipo Fator de forma Interface Capacity (Capacidade)

Uma unidade de disco rígido com 
criptograia automática (HDD 
SED) de 2,5 pol.

SATA AHCI, até 6 Gbps Até 512 GB, até 7.200 RPM

Chipset

Tabela 5. Especiicações de chipset

Tipo Intel H370

Memória não volátil no chipset Sim

SPI (Interface serial de periféricos) da coniguração do BIOS 256 Mbit (32 MB) localizados no chipset SPI_FLASH

Dispositivo de segurança Módulo TPM (Trusted Platform Module) 
2.0 (TPM discreto ativado)

24 KB localizados no TPM 2.0 no chipset

Firmware-TPM (TPM discreto desativado) Por padrão, o recurso Platform Trust Technology ica visível para o 
sistema operacional

NIC EEPROM Coniguração da LOM no eFuse da LOM — não há nenhuma 
EEPROM dedicada à LOM

Combinações de armazenamento

Tabela 6. Combinações de armazenamento

Unidade principal/de inicialização Unidade secundária

1 unidade M.2 Memória Intel Optane

1 HDD de 2,5 pol. com M.2 Optane HDD de 2,5 pol., 500 GB e 7.200 RPM + memória Intel Optane

1 HDD de 2,5 pol. com M.2 Optane HDD de 2,5 pol., 1 TB e 7.200 RPM + memória Intel Optane

1 HDD de 2,5 pol. com M.2 Optane HDD de 2,5 pol., 2 TB e 5.400 RPM + memória Intel Optane

Audio

Tabela 7. Especiicações de áudio

Controlador Realtek ALC3234

Tipo Integrada

Alto-falantes Alto-falantes internos (mono)

Interface
• Sistema de alto-falantes Dell 2.0 — AE215 (opcional)

• Sistema de alto-falantes Dell 2.1 — AE415 (opcional)

• Alto-falantes estéreo USB Dell AX210 (opcionais)

• Sistema de alto-falantes Dell Wireless 360 — AE715 (opcional)

• Soundbar — AC511 (opcional)

• Soundbar Dell Professional — AE515 (opcional)

Especiicações do sistema 13
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• Soundbar estéreo Dell — AX510 (opcional)

• Headset USB Dell Performance — AE2 (opcional)

• Headsets estéreo Dell Pro — UC150/UC350 (opcional)

Ampliicador interno de alto-falante 2 W (RMS) por canal

Vídeo

Tabela 8. Vídeo

Controlador Tipo Dependência da 
CPU

Tipo de 
memória gráica

Capacity 
(Capacidade)

Suporte a monitor 
externo

Resolução máxima

Intel UHD 
Graphics 630

UMA Intel Pentium 
Gold G5500T

Integrada Memória de 
sistema 
compartilhada

DisplayPort

HDMI 1.4

VGA: 2048 x 1536 a 
60 Hz

HDMI: 1920 x 1080 a 
60 Hz

Gráicos UHD 
Intel 610

UMA Intel Celeron 
G4900T

Intel Pentium 
Gold G5400T

Integrada Memória de 
sistema 
compartilhada

DisplayPort

HDMI 1.4

VGA: 2048 x 1536 a 
60 Hz

HDMI: 1920 x 1080 a 
60 Hz

Intel HD 
Graphics 630

UMA Intel Core 
i3-8100T

Intel Core 
i3-8300T

Intel Core 
i5-8400T

Intel Core 
i5-8500T

Intel Core 
i7-8700T

Integrada Memória de 
sistema 
compartilhada

DisplayPort

HDMI 1.4

VGA: 2048 x 1536 a 
60 Hz

HDMI: 1920 x 1080 a 
60 Hz

Comunicação

Tabela 9. Comunicação

Adaptador de rede Realtek RTL8111HSD-CG Ethernet LAN 10/100/1000

Wireless
• Qualcomm QCA9377 Dual-band 1x1 802.11ac sem io com MU-

MIMO + Bluetooth 4.1

• Qualcomm QCA61x4A Dual-band 2x2 802.11ac sem io com 
MU-MIMO + Bluetooth 4.2

• Intel Wireless-AC 9560, Dual-band 2x2 802.11ac Wi-Fi com MU-
MIMO + Bluetooth 5

14 Especiicações do sistema
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Portas e conectores

Tabela 10. Portas e conectores

USB
• 1 porta USB 2.0 (compatível com SmartPower On)

• Quatro portas USB 3.1 de 1ª geração

Security Slot de segurança Kensington

Audio
• Porta do headset/conector universal de áudio

• Uma porta de saída de linha

Vídeo
• DisplayPort

• HDMI 1.4 (UMA)

• Porta DP/HDMI2.0b/VGA (opcional)

Adaptador de rede Um conector RJ-45

Porta serial 1 porta serial (opcional)

Porta paralela 1 porta paralela (opcional)

Conectores da placa de sistema

Tabela 11. Conectores da placa de sistema

Conectores M.2

Conectores M.2

1 — 2230/2280 (2280 para armazenamento)

1 — 2230 (formato especial compatível com Wi-Fi integrado ou 
discreto)

Conector Serial ATA (SATA) Support Standard Rev 3.0

Fonte de alimentação

Tabela 12. Fonte de alimentação

Tensão de entrada 90–264 VCA, 47 Hz/63 Hz

Corrente de entrada (máxima)
• 65 W PSU (EPS, nível V)

Especiicações do sistema 15
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Dimensões físicas do sistema

Tabela 13. Dimensões físicas do sistema

Volume do chassi (litros) 1,16

Peso do chassi (lb/kg) 2,60/1,18

Tabela 14. Dimensões do chassi

Altura (pol./cm) 7,2/18,2

Largura (pol./cm) 1,4/3,6

Profundidade (pol./cm) 7/17,8

Peso de envio (lb/kg - inclui materiais de embalagem) 5,91/2,68

Tabela 15. Parâmetros de embalagem

Altura (pol./cm) 5,2/13,3

Largura (pol./cm) 9,4/23,8

Profundidade (pol./cm) 19,6/49,8

Segurança

Tabela 16. Segurança

Especiicações Optiplex 3060 Micro

Trusted Platform Module (TPM) 2.01 Integrado na placa de sistema

Tampa do cabeamento Opcionais

Sensor de violação do chassi Padrão

Teclado Dell com leitor de SmartCard Opcionais

Slot de segurança e suporte para lacre Norma

1O TPM não está disponível em todos os países.

Requisitos ambientais
NOTA: Para obter mais detalhes sobre os recursos ambientais da Dell, vá para a seção de atributos ambientais. Consulte sua 
região especíica para obter informações sobre a disponibilidade.

16 Especiicações do sistema
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Tabela 17. Requisitos ambientais

Fonte de alimentação com consumo eiciente de energia Norma

Unidade substituível pelo cliente Não

Embalagem reciclável Sim

Embalagem MultiPack Opcional, somente nos EUA

Especiicações do sistema 17
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Coniguração do sistema
A coniguração do sistema permite que você gerencie o hardware do desktop e especiique opções no nível do BIOS. Na Coniguração do 
sistema, você pode:

• Alterar as conigurações de NVRAM após adicionar e remover hardware

• Exibir a coniguração de hardware do computador

• Habilitar ou desabilitar dispositivos integrados

• Deinir os limites do gerenciamento de desempenho e de energia

• Gerenciar a segurança do computador

 

Tópicos:

• Visão geral do BIOS

• Opções gerais

• Informações do sistema

• Opções da tela de vídeo

• Segurança

• Opções de inicialização segura

• Opções do Intel Software Guard Extensions

• Desempenho

• Gerenciamento de energia

• Comportamento do POST

• Suporte à virtualização

• Opções de rede sem io

• Manutenção

• Registros do sistema

• Conigurações avançadas

• Resolução do sistema SupportAssist

Visão geral do BIOS
AVISO: A menos que você seja um usuário experiente, não altere as conigurações no programa de coniguração do BIOS. Certas 
alterações podem causar o funcionamento incorreto do computador.

NOTA: Antes de alterar o programa de coniguração do BIOS, recomenda-se que você anote as informações da tela do programa 
de coniguração do BIOS para referência futura.

Use o programa de coniguração do BIOS para os seguintes ins:

• Obter informações sobre o hardware instalado em seu computador, como a quantidade de memória RAM e o tamanho da unidade de 
disco rígido.

• Alterar as informações de coniguração do sistema.

• Deinir ou alterar uma opção selecionável pelo usuário, como a senha do usuário, tipo da unidade de disco rígido instalada e habilitar ou 
desabilitar os dispositivos de base.

4
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Opções gerais

Tabela 18. Diretrizes gerais

Opção Descrição

Informações do sistema Exibe as seguintes informações:

• System Information (Informações do sistema): Exibe informações sobre a BIOS Version (Versão 
do BIOS), Service Tag (Etiqueta de serviço), Asset Tag (Marca do ativo), Ownership Tag 
(Etiqueta de propriedade), Ownership Date (Data de aquisição), Manufacture Date (Data de 
fabricação) e o Express Service Code (Código de serviço expresso).

• Memory Information (Informações da memória): exibe informações sobre Memory Installed 
(Memória instalada), Memory Available (Memória disponível), Memory Speed (Velocidade da 
memória), Memory Channel Mode (Modo de canal da memória), Memory Technology 
(Tecnologia da memória), DIMM 1 Size (Memória instalada no DIMM 1) e DIMM 2 Size 
(Memória instalada no DIMM 2).

• PCI Information (Informações sobre a PCI): exibe Slot1_M.2, Slot2_M.2

• Processor Information (Informações do processador): exibe informações sobre Processor Type 
(Tipo do processador), Core Count (Número de núcleos), Processor ID (ID do processador), 
Current Clock Speed (Velocidade atual do clock), Minimum Clock Speed (Velocidade do 
clock mínima do processador), Maximum Clock Speed (Velocidade do clock máxima do 
processador), Processor L2 Cache (Cache L2 do processador), Processor L3 Cache (Cache 
L3 do processador), HT Capable (Compatibilidade com a tecnologia HT) e 64-Bit Technology 
(Tecnologia de 64 bits).

• Device Information (Informações sobre o dispositivo): exibe SATA-0, SATA 1, , , M.2 PCIe 
SSD-0, LOM MAC Address (Endereço MAC para LOM), Video Controller (Controlador de 
vídeo), Audio Controller (Controlador de áudio), Wi-Fi Device (Dispositivo Wi-Fi) e Bluetooth 
Device (Dispositivo Bluetooth).

Boot Sequence Permite especiicar a ordem na qual o computador tenta localizar um sistema operacional a partir dos 
dispositivos especiicados nesta lista.

Advanced Boot Options Permite selecionar a opção Enable Legacy Option ROMs (Ativar Option ROMs antigas) quando 
estiver no modo de inicialização UEFI. Por padrão, esta opção está selecionada.

• Enable Legacy Option ROMs (Ativar ROMs opcionais legadas) — Padrão

• Enable Attempt Legacy Boot (Habilitar tentativa de inicialização herdada)

UEFI Boot Path Security 
(Segurança do caminho de 
inicialização UEFI)

Essa opção controla se o sistema solicitará que o usuário insira a senha de administrador na 
inicialização de um caminho UEFI do F12 Boot Menu (Menu de inicialização F12).

• Always, Except Internal HDD (Sempre, exceto HDD interno) — Padrão

• Sempre

• Nunca

Date/Time Permite deinir as conigurações de data e hora. As alterações na data e na hora do sistema terão 
efeito imediatamente.

.

Informações do sistema

Tabela 19. System Coniguration (Coniguração do sistema)

Opção Descrição

Integrated NIC Permite gerenciar o controlador de LAN integrado. A opção "Enable UEFI Network Stack" (Habilitar a 
pilha de rede UEFI) não está selecionada por padrão. As opções são:

• Desativado

Coniguração do sistema 19
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Opção Descrição

• Ativada

• Enabled w/PXE (Habilitado com PXE) - padrão

NOTA: Dependendo do computador e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta 
seção poderão ser exibidos ou não.

SATA Operation Permite conigurar o modo operacional do controlador de disco rígido integrado.

• Disabled (Desabilitado) = os controladores SATA estão ocultos

• AHCI = o controlador SATA está conigurado para o modo AHCI

• A opção RAID ON = SATA está conigurada para oferecer suporte ao modo RAID (selecionado por 
padrão)

Drives Permite habilitar ou desabilitar as diversas unidades integradas:

• SATA-0 (habilitada por padrão)

• SATA-1 (ativado por padrão)

• M.2 PCIe SSD-0 (ativada por padrão)

Smart Reporting Este campo controla se os erros de disco rígido das unidades integradas são informados na 
inicialização do sistema. A opção Enable Smart Reporting (Habilitar relatório SMART) está 
desativada por padrão.

USB Coniguration Permite habilitar ou desabilitar o controlador USB integrado para:

• Enable USB Boot Support (Habilitar suporte a inicialização via USB)

• Enable Front USB Ports (Habilitar portas USB frontais)

• Enable Rear USB Ports (Habilitar portas USB traseiras)

Todas as opções estão habilitadas por padrão.

Front USB Coniguration Permite habilitar ou desabilitar as portas USB frontais. Todas as portas estão ativadas por padrão.

Rear USB Coniguration Permite ativar ou desativar as portas USB traseiras. Todas as portas estão ativadas por padrão.

USB PowerShare Esta opção permite carregar dispositivos externos, como celulares e reprodutores de música. Esta 
opção está desabilitada por padrão.

Audio Permite habilitar ou desabilitar o controlador de áudio integrado. A opção Enable Audio (Habilitar 
áudio) está selecionada por padrão.

• Enable Microphone (Habilitar microfone)

• Enable Internal Speaker (Habilitar alto-falante interno)

Ambas as opções estão selecionadas por padrão.

Dust Filter Maintenance 
(Manutenção do iltro de poeira)

Permite ativar ou desativar as mensagens do BIOS sobre a manutenção do iltro de poeira opcional 
instalado no computador. O BIOS gerará um lembrete antes da inicialização para limpar ou substituir o 
iltro de poeira de acordo com o intervalo deinido. A opção Disabled (Desativada) está selecionada 
por padrão.

• Desativado

• 15 dias

• 30 dias

• 60 dias

• 90 dias

• 120 dias

• 150 dias

20 Coniguração do sistema
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Opção Descrição

• 180 dias

Opções da tela de vídeo

Tabela 20. Vídeo

Opção Descrição

Primary Display Permite selecionar a tela principal quando vários controladores estão disponíveis no sistema.

• Auto (Automático, padrão)

• Intel HD Graphics

NOTA: caso a opção Automática não seja selecionada, o dispositivo gráico integrado (on-
board) estará presente e habilitado.

Segurança

Tabela 21. Segurança

Opção Descrição

Admin Password (Senha do 
administrador)

Permite deinir, alterar ou excluir a senha do administrador (admin).

System Password (Senha do 
sistema)

Permite deinir, alterar ou excluir a senha do sistema.

Internal HDD-0 Password (Senha 
do HDD-0 interno)

Permite deinir, alterar ou excluir a senha na unidade interna de disco rígido do computador (HDD).

Strong Password (Senha forte) Esta opção permite habilitar ou desabilitar senhas fortes para o sistema.

Password Coniguration 
(Coniguração da senha)

Permite controlar os números mínimo e máximo de caracteres permitidos para as senhas 
administrativa e do sistema. A faixa de caracteres ica entre 4 e 32.

Password Bypass (Ignorar senha) Esta opção permite ignorar as solicitações de senhas do sistema (inicialização) e do HDD interno 
durante uma reinicialização do sistema.

• Disabled (Desativada): sempre solicita as senhas do sistema e da HDD interna quando elas estão 
deinidas. Esta opção está desabilitada por padrão.

• Reboot Bypass (Ignorar a senha na inicialização) - Ignorar as solicitações de senha nas 
reinicializações ("warm boots", inicializações a quente).

NOTA: O sistema sempre solicitará as senhas do sistema e da HDD interna quando for 
ligado de um estado desligado (uma inicialização a frio). Além disso, o sistema sempre 
solicitará as senhas em todas as HDDs de compartimento de módulos existentes.

Password Change Esta opção permite determinar se são permitidas alterações nas senhas do sistema e do HDD quando 
há uma senha de administrador deinida.

Allow Non-Admin Password Changes (Permitir alterações em senhas sem bloqueio do 
administrador) - Esta opção está habilitada por padrão.

UEFI Capsule Firmware Updates 
(Atualizações de irmware da 
cápsula UEFI)

Essa opção controla se o sistema permite atualizações do BIOS através de pacotes de atualização de 
cápsula UEFI. Essa opção é selecionada por padrão. Desabilitar esta opção bloqueará atualizações do 
BIOS por meio de serviços como Microsoft Windows Update e Linux Vendor Firmware Service 
(LVFS)

TPM 2.0 Security (Segurança do 
TPM 2.0)

Permite controlar se o módulo TPM (Trusted Platform Module) está visível para o sistema 
operacional.
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Opção Descrição

• TPM On (TPM ativo - coniguração padrão)

• Clear (Desmarcar)

• PPI Bypass for Enabled Commands (Ignorar PPI para comandos habilitados)

• PPI Bypass for Disabled Commands (Ignorar PPI para comandos desabilitados)

• PPI Bypass for Clear Commands (Ignorar PPI para comandos de apagamento)

• Attestation Enable (Atestado habilitado - coniguração padrão)

• Key Storage Enable (Armazenamento de chave habilitado - coniguração padrão)

• SHA-256 (padrão)

Escolha qualquer uma das opções:

• Desativado

• Enabled (Habilitado - coniguração padrão)

Computrace Este campo permite ativar ou desabilitar a interface do módulo do BIOS do serviço opcional 
Computrace da Absolute Software. Ativa ou desativa o serviço Computrace opcional projetado para 
gerenciamento de ativos.

• Deactivate (Desativar)

• Desativar

• Active (Ativar) — essa opção está selecionada por padrão.

Chassis Intrusion (Violação do 
chassi)

Este campo controla o recurso da violação do chassi.

Selecione uma das seguintes opções:

• Disabled (Desabilitada - coniguração padrão)

• Ativada

• On-Silent (Em silêncio)

Admin Setup Lockout (Bloqueio 
da coniguração pelo 
administrador)

Permite evitar que os usuários acessem a coniguração do sistema quando houver uma senha de 
administrador deinida. Essa opção não está deinida por padrão.

Master Password Lockout 
(Bloqueio da senha mestra)

Permite desativar o suporte para a senha mestra. As senhas do disco rígido precisam ser apagadas 
antes de alterar as conigurações. Essa opção não está deinida por padrão.

SMM Security Mitigation 
(Redução de segurança do SMM)

Permite ativar ou desativar proteções UEFI SMM Security Mitigation adicionais. Essa opção não está 
deinida por padrão.

Opções de inicialização segura

Tabela 22. Secure Boot (Inicialização segura)

Opção Descrição

Secure Boot Enable (Ativar 
inicialização segura)

Permite habilitar ou desabilitar o recurso de inicialização segura

• Secure Boot Enable (Ativar inicialização segura)

Esta opção não é selecionada por padrão.

Secure Boot Mode Permite modiicar o comportamento da inicialização segura para avaliar e ativar as assinaturas do 
driver da UEFI.

• Deployed Mode (Modo implementado) (padrão)

• Audit Mode (Modo auditoria)
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Opção Descrição

Expert key Management Permite que você manipule os bancos de dados de chave de segurança somente se o sistema 
estiver em Custom Mode (Modo personalizado). A opção Enable Custom Mode (Ativar modo 
personalizado) está desativada por padrão. As opções são:

• PK (padrão)

• KEK

• db

• dbx

Caso o Custom Mode (Modo personalizado) seja ativado, as opções relevantes para PK, KEK, db 
e dbx serão exibidas. As opções são:

• Save to File (Salvar em arquivo) - Salva a chave em um arquivo selecionado pelo usuário

• Replace from File (Substituir do arquivo) - Substitui a chave atual por um chave de um 
arquivo selecionado pelo usuário

• Append from File (Adicionar do arquivo) - Adiciona uma chave ao banco de dados atual a 
partir de um arquivo selecionado pelo usuário

• Delete (Excluir) - Exclui a chave selecionada

• Reset All Keys (Restabelecer todas as chaves) - Restabelece as conigurações padrão

• Delete All Keys (Excluir todas as chaves) - Exclui todas as chaves

NOTA: Se desativar o Custom Mode (Modo personalizado), todas as alterações feitas 
serão apagadas e as chaves serão restabelecidas nas conigurações padrão.

Opções do Intel Software Guard Extensions

Tabela 23. Intel Software Guard Extensions

Opção Descrição

Intel SGX Enable (Ativar Intel SGX) Este campo especiica que você deve fornecer um ambiente seguro 
para a execução de código/armazenamento de informações 
conidenciais no contexto do sistema operacional principal.

Clique em uma das opções a seguir:

• Desativado

• Ativada

• Software controlled (Controlado por software) - padrão

Enclave Memory Size (Tamanho da memória reserva de enclave) Esta opção deine o SGX Enclave Reserve Memory Size 
(Tamanho da memória reserva de enclave do SGX)

Clique em uma das opções a seguir:

• 32 MB

• 64 MB

• 128 MB: padrão
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Desempenho

Tabela 24. Desempenho

Opção Descrição

Multi Core Support (Suporte Multi Core) Este campo especiica se o processo tem um ou todos os núcleos 
habilitados. A performance de alguns aplicativos aumenta com os 
núcleos adicionais.

• All (Todos) — Padrão

• 1

• 2

• 3

Intel SpeedStep Permite habilitar ou desabilitar o modo Intel SpeedStep do 
processador.

• Enable Intel SpeedStep (Habilitar a tecnologia SpeedStep da 
Intel)

Esta opção está conigurada por padrão.

C-States Control (Controle dos estados de energia) Permite habilitar ou desabilitar os estados adicionais de suspensão 
do processador.

• C states (Estados de energia)

Esta opção está conigurada por padrão.

Intel TurboBoost Permite habilitar ou desabilitar o modo Intel TurboBoost do 
processador.

• Enable Intel TurboBoost (Habilitar a tecnologia TurboBoost 
da Intel)

Esta opção está conigurada por padrão.

Hyper-Thread Control (Controle da tecnologia Hyper-Thread) Permite habilitar ou desabilitar a tecnologia HyperThreading no 
processador.

• Desativado

• Enabled (Ativada) — padrão

Gerenciamento de energia

Tabela 25. Power Management (Gerenciamento de energia)

Opção Descrição

AC Recovery Determina como o sistema reage quando a alimentação CA retorna após uma queda de energia. Você 
pode deinir a segurança de restauração de CA como:

• Power Of (Desligado)

• Ligar

• Last Power State (Último estado)
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Opção Descrição

A opção Power Of (Desligado) está habilitada por padrão.

Enable Intel Speed Shift 
Technology (Ativar tecnologia Intel 
de mudança de velocidade)

Permite ativar ou desativar a compatibilidade com a tecnologia Intel Speed Shift. A opção Enable 
Intel Speed Shift Technology (Ativar tecnologia Intel Speed Shift) está selecionada por padrão.

Auto On Time Deine a hora para o computador ligar automaticamente. O horário é mantido no formato padrão de 
12 horas (horas:minutos:segundos). Altere o horário de inicialização digitando os valores nos campos 
de hora e AM/PM.

NOTA: este recurso não funciona se você desligar o computador usando o interruptor do 
iltro de linha ou do protetor contra surtos de tensão ou se a opção Auto Power (Ativação 
automática) estiver desabilitada.

Deep Sleep Control Permite deinir os controles quando o modo de suspensão prolongado está habilitado.

• Desativado

• Enabled in S5 only (Habilitado somente em S5)

• Enabled in S4 and S5 (Habilitado em S4 e S5)

Essa opção está ativada no S4 e no S5 por padrão

USB Wake Support Permite habilitar dispositivos USB a ativarem o computador a partir do estado de espera. A opção 
"Enable USB Wake Support" (Habilitar o suporte a ativação por USB) está selecionada por padrão.

Wake on LAN/WWAN Esta opção permite o ligamento do computador de um estado desligado quando é acionado por um 
sinal de LAN especial. Esse recurso funciona somente quando o computador está conectado a uma 
fonte de alimentação CA.

• Disabled (Desabilitado) - Não permite que o sistema seja ligado por meio de sinais especias da 
rede ao receber um sinal de ativação enviado pela rede local (LAN) ou pela rede local sem io 
(wireless LAN).

• LAN or WLAN (LAN ou WLAN) - Permite que o sistema seja ligado por sinais especiais da rede 
local (LAN) ou da rede local sem io (WLAN).

• LAN Only (Somente LAN) - Permite que o sistema seja ligado por sinais especiais da rede local 
(LAN).

• LAN with PXE Boot (LAN com inicialização PXE) - Um pacote de ativação enviado para o 
sistema no estado S4 ou S5 fará com que o sistema seja ativado e faça imediatamente a 
inicialização PXE.

• WLAN Only (Somente WLAN) - Permite que o sistema seja ligado por sinais especiais da rede 
local sem io (WLAN).

Esta opção está desabilitada por padrão.

Block Sleep Permite bloquear a entrada no modo de suspensão (estado S3) no ambiente do sistema operacional. 
Esta opção está desabilitada por padrão.

Comportamento do POST

Tabela 26. Comportamento do POST

Opção Descrição

Numlock LED (LED do NumLock) Ativa ou desativa o recurso NumLock quando o computador é ligado. Esta opção está habilitada por 
padrão.

Keyboard Errors (Erros do 
teclado)

Permite ativar ou desativar o relatório de erros do teclado quando o computador é ligado. A opção 
Enable Keyboard Error Detection (Ativar detecção de erros do teclado) está ativada por padrão.

Fast Boot (Inicialização rápida) Esta opção pode acelerar o processo de inicialização ao ignorar algumas etapas de compatibilidade:

• Minimal (Mínima) - O sistema inicializa rapidamente, a menos que o BIOS tenha sido atualizado, a 
memória tenha sido alterada ou o POST anterior não tenha sido concluído.

• Thorough (Completa) - O sistema não ignora nenhuma etapa do processo de inicialização.
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Opção Descrição

• Auto (Automática) - Permite que o sistema operacional controle essa coniguração (esta opção só 
funciona se o sistema operacional oferecer suporte a Simple Boot Flag, sinalizador de inicialização 
simples).

Esta opção está conigurada em Thorough (Completa) por padrão.

Extend BIOS POST Time 
(Estender o tempo de POST do 
BIOS)

Essa opção cria um atraso adicional antes da inicialização.

• 0 segundos (padrão)

• 5 seconds (5 segundos)

• 10 seconds (10 segundos)

Full Screen logo (Logotipo em tela 
cheia)

Essa opção exibirá o logotipo em tela cheia se a imagem corresponder à resolução da tela. A opção 
Enable Full Screen Logo (Ativar logotipo em tela cheia) não está selecionada por padrão.

Warnings and Errors 
(Advertências e erros)

Essa opção fará com que o processo de inicialização só seja pausado quando um aviso ou erro for 
detectado. Selecione uma das seguintes opções:

• Prompt on Warnings and Errors (Avisar quando houver advertências e erros)

• Continue on Warnings (Continuar quando houver avisos)

• Continue on Warnings and Errors (Continuar quando houver avisos e erros)

Suporte à virtualização

Tabela 27. Suporte à virtualização

Opção Descrição

Virtualization (Virtualização) Esta opção especiica se um VMM (monitor de máquina virtual) pode usar os recursos adicionais de 
hardware fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel.

• Enable Intel Virtualization Technology (Ativar a tecnologia de virtualização da Intel)

Esta opção está conigurada por padrão.

VT for Direct I/O (Virtualização 
para E/S direta)

Ativa ou desativa o VMM (monitor de máquina virtual) para a utilização dos recursos de hardware 
adicionais fornecidos pela tecnologia de virtualização da Intel para E/S direta.

• Enable VT for Direct I/O (Ativar VT para E/S direta)

Esta opção está conigurada por padrão.

Opções de rede sem io

Tabela 28. Rede sem io

Opção Descrição

Wireless Device Enable (Ativar dispositivo sem io) Permite habilitar ou desabilitar os dispositivos sem io internos.

As opções são:

• WLAN/WiGig

• Bluetooth

Todas as opções estão habilitadas por padrão.
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Manutenção

Tabela 29. Manutenção

Opção Descrição

Service Tag (Etiqueta de 
serviço)

Exibe a etiqueta de serviço do computador.

Asset Tag (Etiqueta de ativo) Permite a criação de uma etiqueta de patrimônio do sistema, se ainda não tiver sido deinida.

Essa opção não está deinida por padrão.

SERR Messages (Mensagens 
SERR)

Controla o mecanismo da mensagem SERR. Esta opção está conigurada por padrão. Algumas placas 
gráicas exigem que o mecanismo de mensagem SERR seja desativado.

BIOS Downgrade 
(Desatualização do BIOS)

Permite que você atualize as revisões anteriores do irmware do sistema.

• Allow BIOS Downgrade (Permitir Downgrade do BIOS)

Esta opção está conigurada por padrão.

Bios Recovery (Recuperação 
do BIOS)

BIOS Recovery from Hard Drive (Recuperação do BIOS a partir do disco rígido): esta opção está deinida 
por padrão Permite recuperar o BIOS corrompido de um arquivo de recuperação no HDD ou em uma 
unidade USB externa.

BIOS Auto-Recovery (Recuperação automática do BIOS): permite que você recupere o BIOS 
automaticamente.

NOTA: O campo BIOS Recovery from Hard Drive (Recuperação do BIOS a partir do disco 
rígido) deve estar ativado.

Always Perform Integrity Check (Sempre realizar a veriicação de integridade): realiza a veriicação de 
integridade em todas as inicializações.

First Power On Date (data da 
primeira inicialização)

Permite deinir a data de aquisição. A opção Set Ownership Date (Deinir data de aquisição) não está 
deinida por padrão.

Registros do sistema

Tabela 30. Registros do sistema

Opção Descrição

BIOS events (Eventos do 
BIOS)

Permite exibir e apagar os eventos de POST da Coniguração do sistema (BIOS).

Conigurações avançadas

Tabela 31. Conigurações avançadas

Opção Descrição

ASPM Permite que você deina o nível de ASPM.

• Auto (Automático) (padrão) — ocorre um handshake entre o dispositivo e o conector PCI 
Express hub para saber qual é o melhor modo de ASPM compatível com o dispositivo

• Disabled (Desativado) — o ASPM ica sempre desligado

• L1 Only (Somente L1) — o ASPM é deinido como L1
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Resolução do sistema SupportAssist
Opção Descrição

Auto OS Recovery 
Threshold

Com ela, é possível controlar o luxo de inicialização automática do sistema SupportAssist. As opções são:

• Apagado

• 1

• 2 (Ativado por padrão)

• 3

SupportAssist OS 
Recovery 
(Recuperação de 
SO SupportAssist)

Com ela, é possível recuperar a recuperação do sistema SupportAssist (Desativada por padrão)
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Software

Este capítulo apresenta os detalhes sobre o suporte para sistemas operacionais e instruções sobre como instalar os drivers.
 

Tópicos:

• Sistemas operacionais suportados

• Como fazer download do driver do 

• Drivers do adaptador de rede

• Drivers de áudio

• Adaptador de vídeo

• Drivers de segurança

• Controlador de armazenamento

• Drivers de dispositivos do sistema

• Outros drivers de dispositivos

Sistemas operacionais suportados

Tabela 32. Sistemas operacionais suportados

Sistemas operacionais suportados Descrição

Sistema operacional Windows • Microsoft Windows 10 Home (64 bits)

• Microsoft Windows 10 Pro (64 bits)

• Microsoft Windows 10 Pro National Academic (64 bits)

• Microsoft Windows 10 Home National Academic (64 bits)

Outros • Ubuntu 16.04 SP1 LTS (64 bits)

• Neokylin v6.0 SP4 (somente na China)

Como fazer download do driver do 
1 Ligue o desktop.

2 Visite Dell.com/support.

3 Clique em Product Support (Suporte ao Produto), digite a Etiqueta de Serviço do seu desktop e clique em Submit (Enviar).

NOTA: Se você não tiver a etiqueta de serviço, use o recurso de detecção automática ou procure manualmente no seu 
modelo de desktop.

4 Clique em Drivers e Downloads.

5 Selecione o sistema operacional instalado no desktop.

6 Role para baixo na página e selecione o driver a ser instalado.

7 Clique em Download File (Fazer download de arquivo) para fazer download do driver do seu desktop.

8 Depois que o download estiver concluído, navegue até a pasta onde salvou o arquivo do driver.

9 Clique duas vezes no ícone do arquivo do driver e siga as instruções na tela.

5
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Drivers do adaptador de rede
Veriique se os drivers adaptadores de rede já estão instalados no sistema.

Drivers de áudio
Veriique se os drivers de áudio já estão instalados no computador.

Adaptador de vídeo
Veriique se os drivers de adaptadores da vídeo já estão instalados no notebook.

Drivers de segurança
Veriique se os drivers de segurança já estão instalados no sistema.

Controlador de armazenamento
Veriique se os drivers de controle de armazenamento já estão instalados no sistema.
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Drivers de dispositivos do sistema
Veriique se os drivers de dispositivo do sistema já estão instalados no sistema.
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Outros drivers de dispositivos
Veriique se os seguintes drivers já estão instalados no sistema.

Controlador Universal Serial Bus

Componentes de software

Portas (COM e LPT)

Mouse e outros dispositivos apontadores

Firmware
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Obter ajuda
 

Como entrar em contato com a Dell
NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de 
expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece várias opções de suporte e serviço on-line ou através de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e 
alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte 
técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

1 Vá até Dell.com/support.

2 Selecione a categoria de suporte.

3 Encontre o seu país ou região no menu suspenso Choose a Country/Region (Escolha um país ou região) na parte inferior da página.

4 Selecione o serviço ou link de suporte adequado, com base em sua necessidade.

6
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Dell 

P2219H/P2319H/P2419H/P2719H

Guia do usuário

Modelo: P2219H/P2319H/P2419H/P2719H
Modelo regulatório: P2219Hb/P2319Ht/P2319Hc/P2419Hb/P2419Hc/P2719Ht
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NOTA: Uma NOTA indica uma informação importante que o orienta 
como melhor usar o computador.

CUIDADO: Um CUIDADO indica dano potencial ao hardware ou perda de 
dados se as instruções não forem seguidas.

ALERTA: Uma ALERTA indica dano de propriedade, ferimento pessoal 
ou morte em potencial.

Copyright © 2018-2019 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Del l, EMC e 
outras marcas comerciais são marcas registradas da Del l Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais 
podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
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Sobre o monitor

Conteúdo da Embalagem

O monitor é fornecido com os componentes mostrados na tabela abaixo. Se algum 
componente estiver faltando, entre em contato com o suporte técnico da Dell. Para 
obter mais informações, consulte Entre em contato com a Dell.

NOTA: Alguns itens podem ser opcionais e não serão enviados com seu 
Monitor. Alguns recursos podem não estar disponíveis em certos 
países.

NOTA: Se estiver fixando um suporte comprado de outra fonte, siga as 
instruções de configuração incluídas com o suporte. 

Monitorar

Suporte elevatório
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Base do suporte

Cabo de energia (varia de 
acordo com o país)

Cabo DisplayPort

Cabo VGA (somente 
Japão)

Cabo HDMI (enviado com 
P2219H/P2319H/P2719H, 
somente para o Brasil)

Cabo USB 3.0 a montante 
(habilita as portas USB no 
monitor)

• Guia de configuração 
rápida

• Informações de 
Segurança, Ambientais e 
Regulatórias

Proposta ITEM 02 (0586247)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 538



8  │  Sobre o monitor

Características do produto
O monitor de painel plano Dell P2219H/P2319H/P2419H/P2719H tem matriz 
ativa, Transistor de filme fino (TFT), Mostrador de cristal líquido (LCD) e luz de 
fundo de LED. As características do motor são as seguintes:

• P2219H: Área visível de 54,6 cm (21,5 polegadas) (medida diagonalmente). 
Resolução: Até 1920 x 1080 através do VGA, DisplayPort e HDMI, com suporte 
para tela cheia ou resoluções inferiores.

• P2319H: Área visível de 58,4 cm (23,0 polegadas) (medida diagonalmente). 
Resolução: Até 1920 x 1080 através do VGA, DisplayPort e HDMI, com suporte 
para tela cheia ou resoluções inferiores.

• P2419H: Área visível de 60,5 cm (23,8 polegadas) (medida diagonalmente). 
Resolução: Até 1920 x 1080 através do VGA, DisplayPort e HDMI, com suporte 
para tela cheia ou resoluções inferiores.

• P2719H: Área visível de 68,6 cm (27,0 polegadas) (medida diagonalmente). 
Resolução: Até 1920 x 1080 através do VGA, DisplayPort e HDMI, com suporte 
para tela cheia ou resoluções inferiores.

• Gama de cores de 72% NTSC.

• Recursos de ajuste de inclinação, giro, altura e rotação.

• Suporte removível e furos de fixação de 100 mm padrão VESA™ (Video 
Electronics Standards Association) para soluções de montagem flexíveis.

• Conectividade digital com DisplayPort e HDMI.

• Equipado com 1 porta USB a montante e 4 portas USB a jusante.

• Recurso plug and play, se suportado pelo seu sistema.

• Ajuste por sistema de exibição em tela (OSD) para fácil configuração e 
otimização da tela.

• Ranhura de trava de segurança.

• Trava do suporte.

• Potência em espera de 0,3 W quando no modo de suspensão.

• Otimize o conforto para os olhos com uma tela sem cintilação.

ALERTA: Os possíveis efeitos de longo prazo da emissão de luz azul do 
monitor podem ser danos aos olhos, incluindo fadiga ocular, cansaço 
visual digital, etc. O recurso ComfortView foi projetado para reduzir a 
quantidade de luz azul emitida do monitor para otimizar o conforto 
ocular.
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Identificação das peças e dos controles

Vista Frontal

Controles do painel frontal

Etiqueta Descrição

1 Botões de função (Para obter mais informações, consulte Operação 

do monitor)

2 Botão liga/desliga (com LED indicador)
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Vista Posterior

Vista posterior com o suporte para 
monitor

Etiqueta Descrição Use

1 Furos de montagem VESA 
(100 mm x 100 mm – atrás 
da tampa VESA fixada)

Monitor de montagem na parede usando 
o kit de montagem para parede 
compatível VESA (100 mm x 100 mm).

2 Etiqueta de regulamentos Lista as aprovações de regulamentos.

3 Botão de liberação do 
suporte

Libera o suporte do monitor.

4 Ranhura de trava de 
segurança

Segura o monitor com trava de segurança 
(trava de segurança não inclusa). 

5 Código de barra, número 
de série e etiqueta de 
serviço

Para entrar em contato com a Del l para 
suporte técnico.

6 Fenda para passagem dos 
cabos

Use para organizar os cabos inserindo-os 
através da fenda.
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Vista lateral

Etiqueta Descrição Use

1 Portas USB a jusante (2) Conecte seus dispositivos USB. 

NOTA: Para usar essas portas, é 
necessário conectar o cabo USB (enviado 
com seu monitor) na porta USB a 
montante do monitor e em seu 
computador.
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Visão inferior

Vista de baixo sem o suporte do monitor

Etiqueta Descrição Use

1 Conector de energia Conecte o cabo de energia (enviado com 
seu monitor).

2 Porta HDMI Conecte seu computador com o cabo 
HDMI (enviado com P2219H/P2319H/
P2719H, somente para o Brasil).

3 Recurso de Trava do 
suporte

Para travar o suporte no monitor usando 
o parafuso M3 x 6 mm (o parafuso não é 
fornecido).

4 DisplayPort Conecte seu computador com o cabo 
DisplayPort (enviado com seu monitor).

5 Conector VGA Conecte seu computador com o cabo 
VGA (enviado com seu monitor, somente 
para o Japão).

6 Porta a montante USB Conecte o cabo USB (enviado com seu 
monitor) nessa porta e em seu 
computador para habilitar as portas USB 
em seu monitor.

7 Portas USB a jusante (2) Conecte seus dispositivos USB. 

NOTA: Para usar essa porta, é necessário 
conectar o cabo USB (enviado com seu 
monitor) na porta USB a montante do 
monitor e em seu computador.
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Especificações do Monitor

Modelo P2219H P2319H

Tipo de tela Matriz ativa - LCD TFT

Tecnologia de painel Tecnologia tipo In-Plane Switching

Formato de imagem 16:9

Imagem visível

Diagonal

Largura (área ativa)

Altura (área ativa)

Área total

546,10 mm 
(21,5 polegadas)

476,06 mm 
(18,74 polegadas)

267,79 mm 
(10,54 polegadas)

127484,10 mm2 

(197,60 polegadas2)

584,20 mm 
(23,0 polegadas)

509,18 mm 
(20,05 polegadas)

286,42 mm 
(11,28 polegadas)

145839,33 mm2 

(226,05 polegadas2)

Pontos Pixel 0,248 mm x 0,248 mm 0,265 mm x 0,265 mm

Pixels por polegada 
(PPI)

102 96

Ângulo de visualização 178° (vertical) típico

178° (horizontal) típico

Saída de iluminação 250 cd/m² (típico)

Taxa de contraste 1000 a 1 (típico)

Cobertura da superfície 
da placa

Antirreflexo com dureza 3H

Luz de fundo Sistema de luz da borda de LED

Tempo de resposta 8 ms (Normal)

5 ms (Rápido)

Profundidade da cor 16,7 milhões de cores

Gama de cores 72% (CIE1931)

NOTA: A gama de cores (típica) é baseada nos padrões 
de teste CIE1976 (82%) e CIE1931 (72%).

Proposta ITEM 02 (0586247)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 544



14  │  Sobre o monitor

Dispositivos integrados • Hub USB 3.0 super-speed (com 1 x porta USB 3.0 a 
montante)

• 2 x portas USB 3.0 a jusante

• 2 x portas USB 2.0 a jusante

Portas e conectores • 1 x DisplayPort versão 1.2

• 1 x porta HDMI versão 1.4

• 1 x porta VGA

• 1 x porta USB 3.0 a montante (parte inferior)

• 2 x portas USB 3.0 a jusante (lateral)

• 2 x portas USB 2.0 a jusante (parte inferior)

Largura da borda 
(borda do monitor para 
a área ativa)

5,62 mm (Superior/
Esquerda/Direita)

19,99 mm (Parte inferior)

5,40 mm (Superior/
Esquerda/Direita)

19,86 mm (Parte inferior)

Ajustabilidade

Suporte de altura 
ajustável

Inclinação

Giro

Pivô

130 mm

-5° a 21°

-45° a 45°

-90° a 90°

Compatibilidade do Del l 
Display Manager

Sim

Segurança Ranhura de trava de segurança (trava para cabo 
vendida separadamente)

Modelo P2419H P2719H

Tipo de tela Matriz ativa - LCD TFT

Tecnologia de painel Tecnologia tipo In-Plane Switching

Formato de imagem 16:9

Imagem visível
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Diagonal

Largura (área ativa)

Altura (área ativa)

Área total

604,52 mm 
(23,8 polegadas)

527,04 mm 
(20,75 polegadas)

296,46 mm 
(11,67 polegadas)

156246,27 mm2 

(242,16 polegadas2)

685,99 mm 
(27,0 polegadas)

597,88 mm 
(23,54 polegadas)

336,31 mm 
(13,24 polegadas)

201073,02 mm2 

(311,67 polegadas2)

Pontos Pixel 0,275 mm x 0,275 mm 0,311 mm x 0,311 mm

Pixels por polegada 
(PPI)

92 82

Ângulo de visualização 178° (vertical) típico

178° (horizontal) típico

Saída de iluminação 250 cd/m² (típico) 300 cd/m² (típico)

Taxa de contraste 1000 a 1 (típico)

Cobertura da superfície 
da placa

Antirreflexo com dureza 3H

Luz de fundo Sistema de luz da borda de LED

Tempo de resposta 8 ms (Normal)

5 ms (Rápido)

Profundidade da cor 16,7 milhões de cores

Gama de cores 72% (CIE1931)

NOTA: A gama de cores (típica) é baseada nos padrões 
de teste CIE1976 (82%) e CIE1931 (72%).

Dispositivos integrados • Hub USB 3.0 super-speed (com 1 x porta USB 3.0 a 
montante)

• 2 x portas USB 3.0 a jusante

• 2 x portas USB 2.0 a jusante
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Especificações da Resolução

Portas e conectores • 1 x DisplayPort versão 1.2

• 1 x porta HDMI versão 1.4

• 1 x porta VGA

• 1 x porta USB 3.0 a montante (parte inferior)

• 2 x portas USB 3.0 a jusante (lateral)

• 2 x portas USB 2.0 a jusante (parte inferior)

Largura da borda 
(borda do monitor para 
a área ativa)

5,38 mm (Superior/
Esquerda/Direita)

20,31 mm (Parte inferior)

6,00 mm (Superior/
Esquerda/Direita)

20,70 mm (Parte inferior)

Ajustabilidade

Suporte de altura 
ajustável

Inclinação

Giro

Pivô

130 mm

-5° a 21°

-45° a 45°

-90° a 90°

Compatibilidade do Del l 
Display Manager

Sim

Segurança Ranhura de trava de segurança (trava para cabo 
vendida separadamente)

Modelo P2219H/P2319H/P2419H/P2719H

Taxa de escaneamento 
horizontal

30 kHz a 83 kHz (automático)

Taxa de escaneamento vertical 56 Hz a 76 Hz (automático)

Mais alta resolução de pré-
ajuste

1920 x 1080 a 60 Hz
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Modos de vídeo suportados

Modos de Visualização Pré-ajustadas

Modelo P2219H/P2319H/P2419H/P2719H

Recursos de exibição de vídeo 
(Reprodução VGA, HDMI & DP)

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Modo de 
Visualização

Frequência 
Horizontal 

(kHz)

Frequência 
Vertical 

(Hz)

Clock de 
Pixel 

(MHz)

Polaridade 
Sincronizada 
(Horizontal/

Vertical)

VESA, 640 x 480 31,5 60,0 25,2 -/-

VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-

IBM, 720 x 400 31,5 70,0 28,3 -/+

VESA, 800 x 600 37,9 60,0 40,0 +/+

VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+

VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-

VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+

VESA, 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+

VESA, 1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+

VESA, 1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 +/+

VESA, 1600 x 900 60,0 60,0 108,0 +/+

VESA, 1920 x 1080 67,5 60,0 148,5 +/+
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Especificações elétricas

Características Físicas

Modelo P2219H/P2319H/P2419H/P2719H

Sinais de entrada de 
vídeo

• RGB analógico, 0,7 V +/- 5%, polaridade positiva a 
uma impedância de entrada de 75 ohms

• HDMI 1.4, 600 mV para cada linha diferencial, 
100 ohms de impedância de entrada por par 
diferencial

• DisplayPort 1.2, 600 mV para cada linha diferencial, 
100 ohms de impedância de entrada por par 
diferencial

Voltagem/frequência/
corrente de entrada CA

100 VCA a 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A 
(típico)

Corrente de entrada • 120 V: 30 A (Máximo) a 0°C (inicialização a frio)

• 240 V: 60 A (Máximo) a 0°C (inicialização a frio)

Modelo P2219H P2319H

Tipo de cabo de 
sinal

• Digital: DisplayPort, 20 pinos

• Digital: HDMI, 19 pinos (cabo não incluído, exceto para o 
Brasil)

• Analógico: D-Sub, 15 pinos (cabo não incluído, exceto 
para o Japão)

• Barramento serial universal: USB, 9 pinos

Dimensões (com o suporte)

Altura (estendida) 472,0 mm (18,58 polegadas) 481,1 mm (18,94 polegadas)

Altura (comprimida) 353,4 mm (13,91 polegadas) 351,1 mm (13,82 polegadas)

Largura 487,3 mm (19,19 polegadas) 520,0 mm (20,47 polegadas)

Profundidade 166,0 mm (6,54 polegadas) 166,0 mm (6,54 polegadas)
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Dimensões (sem o suporte)

Altura 293,4 mm (11,55 polegadas) 311,7 mm (12,27 polegadas)

Largura 487,3 mm (19,19 polegadas) 520,0 mm (20,47 polegadas)

Profundidade 41,3 mm (1,63 polegadas) 41,3 mm (1,63 polegadas)

Dimensões do suporte

Altura (estendida) 400,8 mm (15,78 polegadas) 400,8 mm (15,78 polegadas)

Altura (comprimida) 353,4 mm (13,91 polegadas) 353,4 mm (13,91 polegadas)

Largura 206,0 mm (8,11 polegadas) 206,0 mm (8,11 polegadas)

Profundidade 166,0 mm (6,54 polegadas) 166,0 mm (6,54 polegadas)

Base 206,0 mm x 166,0 mm 
(8,11 polegadas x 
6,54 polegadas)

206,0 mm x 166,0 mm 
(8,11 polegadas x 
6,54 polegadas)

Peso

Peso com a 
embalagem

6,26 kg (13,80 lb) 7,00 kg (15,43 lb)

Peso com 
montagem do 
suporte e cabos

4,72 kg (10,41 lb) 5,11 kg (11,27 lb)

Peso sem montagem 
do suporte (Para 
fixação na parede, 
ou considerações 
para fixação VESA - 
sem os cabos)

2,75 kg (6,06 lb) 3,11 kg (6,86 lb)

Peso com 
montagem do 
suporte

1,62 kg (3,57 lb) 1,67 kg (3,68 lb)

Brilho da estrutura 
dianteira

2-4 (somente parte dianteira)
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Modelo P2419H P2719H

Tipo de cabo de 
sinal

• Digital: DisplayPort, 
20 pinos

• Digital: HDMI, 19 pinos 
(cabo não incluído)

• Analógico: D-Sub, 
15 pinos (cabo não 
incluído, exceto para o 
Japão)

• Barramento serial 
universal: USB, 9 pinos

• Digital: DisplayPort, 
20 pinos

• Digital: HDMI, 19 pinos 
(cabo não incluído, 
exceto para o Brasil)

• Analógico: D-Sub, 
15 pinos (cabo não 
incluído, exceto para o 
Japão)

• Barramento serial 
universal: USB, 9 pinos

Dimensões (com o suporte)

Altura (estendida) 486,1 mm (19,14 polegadas) 524,3 mm (20,64 polegadas)

Altura (comprimida) 356,1 mm (14,02 polegadas) 394,3 mm (15,52 polegadas)

Largura 537,8 mm (21,27 polegadas) 609,9 mm (24,01 polegadas)

Profundidade 166,0 mm (6,54 polegadas) 185,0 mm (7,28 polegadas)

Dimensões (sem o suporte)

Altura 322,2 mm (12,68 polegadas) 363,0 mm (14,29 polegadas)

Largura 537,8 mm (21,17 polegadas) 609,9 mm (24,01 polegadas)

Profundidade 42,8 mm (1,69 polegadas) 42,8 mm (1,69 polegadas)

Dimensões do suporte

Altura (estendida) 400,8 mm (15,78 polegadas) 418,4 mm (16,47 polegadas)

Altura (comprimida) 353,4 mm (13,91 polegadas) 371,0 mm (14,61 polegadas)

Largura 206,0 mm (8,11 polegadas) 245,0 mm (9,65 polegadas)

Profundidade 166,0 mm (6,54 polegadas) 185,0 mm (7,28 polegadas)

Base 206,0 mm x 166,0 mm 
(8,11 polegadas x 
6,54 polegadas)

245,0 mm x 185,0 mm 
(9,65 polegadas x 
7,28 polegadas)

Peso

Peso com a 
embalagem

7,10 kg (15,65 lb) 9,05 kg (19,95 lb)
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Características de ambiente

Peso com 
montagem do 
suporte e cabos

5,25 kg (11,57 lb) 6,67 kg (14,70 lb)

Peso sem 
montagem do 
suporte (Para 
fixação na parede, 
ou considerações 
para fixação VESA - 
sem os cabos)

3,26 kg (7,19 lb) 4,35 kg (9,59 lb)

Peso com 
montagem do 
suporte

1,67 kg (3,68 lb) 1,93 kg (4,25 lb)

Brilho da estrutura 
dianteira

2-4 (somente parte dianteira)

Modelo P2219H/P2319H/P2419H/P2719H

Compatível com as normas

• Monitor certificado pela ENERGY STAR

• EPEAT cadastrado onde aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o 
país. Consulte www.epeat.net para obter o status do registro por país.

• Compatível com RoHS

• Monitores com certificação TCO

• Monitor livre de BFR/PVC (excluindo os cabos externos)

• Vidro sem arsênico e sem mercúrio apenas para o painel

Temperatura

Operação 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Fora de funcionamento • Armazenamento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

• Transporte: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
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Modos de Gerenciamento de Energia

Se você possui uma cartão de vídeo ou software compatível com o padrão DPM™ 
da VESA instalado no computador, o monitor pode reduzir automaticamente o 
consumo de energia quando não estiver em uso. Chama-se Modo de Economia de 
Energia*. Se o computador detectar algum sinal do teclado, mouse ou de outros 
dispositivos de entrada, o monitor voltará a funcionar automaticamente. A tabela 
seguinte mostra o consumo de energia e sinaliza esta característica de economia de 
energia automática.

* Consumo de energia zero em modo DESLIGADO só pode ser alcançado 
desconectando o cabo principal do monitor.

Umidade

Operação 20% a 80% (sem condensação)

Fora de funcionamento • Armazenamento: 10% a 90% (sem condensação)

• Transporte: 10% a 90% (sem condensação)

Altitude

Operação 5000 m (16404 pés) (máximo)

Fora de funcionamento 12192 m (40000 pés) (máximo)

Dissipação térmica

P2219H • 126,24 BTU/hora (máxima)

• 58,00 BTU/hora (típica)

P2319H • 136,58 BTU/hora (máxima)

• 54,63 BTU/hora (típica)

P2419H • 143,40 BTU/hora (máxima)

• 61,46 BTU/hora (típica)

P2719H • 197,95 BTU/hora (máxima)

• 64,85 BTU/hora (típica)
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P2219H

P2319H

Modos 
VESA

Sincroni-
zação 

Horizontal

Sincroni-
zação 

Vertical

Vídeo Indicador 
de Energia

Consumo de 
Energia

Operação 
normal

Ativo Ativo Ativo Branco 37 W 
(máximo)**

17 W (típico)

Modo ativo 
desligado

Inativo Inativo Vazio Branco 
(piscando)

Menos que 
0,3 W

Desligar - - - Desligado Menos que 
0,3 W

Energy Star Consumo de Energia

Pon 15,7 W

ETEC 49,8 kWh

Modos 
VESA

Sincroni-
zação 

Horizontal

Sincroni-
zação 

Vertical

Vídeo Indicador 
de Energia

Consumo de 
Energia

Operação 
normal

Ativo Ativo Ativo Branco 40 W 
(máximo) **

16 W (típico)

Modo ativo 
desligado

Inativo Inativo Vazio Branco 
(piscando)

Menos que 
0,3 W

Desligar - - - Desligado Menos que 
0,3 W

Energy Star Consumo de Energia

Pon 15,9 W

ETEC 50,8 kWh
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P2419H

P2719H

** Máximo consumo de energia é medido em estado de luminância max, USB e 
ativo.

Modos 
VESA

Sincroni-
zação 

Horizontal

Sincroni-
zação 

Vertical

Vídeo Indicador 
de Energia

Consumo de 
Energia

Operação 
normal

Ativo Ativo Ativo Branco 42 W 
(máximo)**

18 W (típico)

Modo ativo 
desligado

Inativo Inativo Vazio Branco 
(piscando)

Menos que 
0,3 W

Desligar - - - Desligado Menos que 
0,3 W

Energy Star Consumo de Energia

Pon 17,0 W

ETEC 53,9 kWh

Modos 
VESA

Sincroni-
zação 

Horizontal

Sincroni-
zação 

Vertical

Vídeo Indicador 
de Energia

Consumo de 
Energia

Operação 
normal

Ativo Ativo Ativo Branco 58 W 
(máximo)**

19 W (típico)

Modo ativo 
desligado

Inativo Inativo Vazio Branco 
(piscando)

Menos que 
0,3 W

Desligar - - - Desligado Menos que 
0,3 W

Energy Star Consumo de Energia

Pon 15,0 W

ETEC 47,2 kWh
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Este documento é apenas informativo e reflete o desempenho em laboratório. Seu 
produto pode ter desempenho diferente, dependendo do software, componentes e 
periféricos que você encomendou e a empresa não tem nenhuma obrigação de 
atualizar tais informações. Consequentemente, o cliente não deve contar com essas 
informações ao tomar decisões sobre tolerâncias elétricas ou de outro modo. Não 
há nenhuma garantia expressa ou implícita quanto à precisão ou integralidade.

NOTA: Este monitor é certificado pela ENERGY STAR. 

NOTA: 
Pon: Consumo de Energia do modo ligado como definido na versão 7.0 
do Energy Star.
ETEC: Consumo total de energia em kWh conforme definido na versão 
7.0 do Energy Star.

Atribuição de Pinos

Conector VGA

Número 
de pinos

Lado de 15 pinos do Cabo de 
Sinal Conectado

1 Vídeo-Vermelho

2 Vídeo-Verde

3 Vídeo-Azul

4 GND

5 Autoteste

6 GND-R

7 GND-G

8 GND-B

9 Computador 5 V/3,3 V

10 Sincronização GND
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Conector DisplayPort

11 GND

12 Dados DDC

13 Sincronização horizontal

14 Sincronização vertical

15 Relógio DDC

Número 
de pinos

Lado de 20 pinos do Cabo de 
Sinal Conectado

1 ML3(n)

2 GND

3 ML3(p)

4 ML2(n)

5 GND

6 ML2(p)

7 ML1(n)

8 GND

9 ML1(p)

10 ML0(n)

11 GND

12 ML0(p)

13 GND

14 GND

15 AUX(p)

16 GND
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Conector HDMI

17 AUX(n)

18 Detecção de Tomada Quente

19 Re-PWR

20 +3,3 V DP_PWR

Número 
de pinos

Lado de 19 pinos do Cabo de 
Sinal Conectado

1 DADOS TMDS 2+

2 BLINDAGEM DADOS TMDS 2

3 DADOS TMDS 2-

4 DADOS TMDS 1+

5 BLINDAGEM DADOS TMDS 1

6 DADOS TMDS 1-

7 DADOS TMDS 0+

8 BLINDAGEM DADOS TMDS 0

9 DADOS TMDS 0-

10 CLOCK TMDS+

11 BLINDAGEM CLOCK TMDS

12 CLOCK TMDS-

13 CEC

14 Reservado (N.C. no dispositivo)

15 CLOCK DDC (SCL)

16 DADOS DDC (SDA)

17 Aterramento DDC/CEC

18 ALIMENTAÇÃO +5 V

19 DETECÇÃO DE TOMADA QUENTE
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Capacidade Plug and Play
Você pode instalar o monitor em qualquer sistema compatível Plug and Play. O 
monitor fornece automaticamente o sistema do computador com seu Dado de 
Identificação de Visualização Estendida (EDID) utilizando os protocolos de Canal de 
Dados de Visualização (DDC) para que o sistema possa se configurar e melhorar os 
ajustes do monitor. A maioria das instalações de monitor é automática; se desejar, é 
possível selecionar configurações diferentes. Para mais informações sobre como 
alterar as configurações do monitor, consulte Operação do monitor.

Interface Bus Serial Universal (USB)

Esta seção lhe dá informações sobre as portas USB que estão disponíveis no 
monitor.

NOTA: Este monitor é compatível com USB 3.0 Super-Speed e USB 2.0 
de alta velocidade.

USB 3.0

USB 2.0

Velocidade de 
transferência

Taxa de dados Consumo de Energia

Super-speed 5 Gbps 4,5 W (Máx., cada porta)

Alta Velocidade 480 Mbps 4,5 W (Máx., cada porta)

Velocidade total 12 Mbps 4,5 W (Máx., cada porta)

Velocidade de 
transferência

Taxa de dados Consumo de Energia

Alta Velocidade 480 Mbps 2,5 W (Máx., cada porta)

Velocidade total 12 Mbps 2,5 W (Máx., cada porta)

Velocidade baixa 1,5 Mbps 2,5 W (Máx., cada porta)
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Conector USB 3.0 a montante

Conector USB 3.0 a jusante

Número de 
pinos

9 pinos na lateral do conector

1 VCC

2 D-

3 D+

4 GND

5 SSTX-

6 SSTX+

7 GND

8 SSRX-

9 SSRX+

Número de 
pinos

9 pinos na lateral do conector

1 VCC

2 D-

3 D+

4 GND

5 SSRX-
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Conector USB 2.0 a jusante

Portas USB

• 1 a montante - parte inferior

• 2 a jusante - parte inferior

• 2 a jusante - lateral

NOTA: A funcionalidade do USB 3.0 necessita de um computador com 
capacidade para USB 3.0.

NOTA: As portas USB do monitor funcionam apenas quando o monitor 
está Ligado ou em modo de economia de energia. Se você desligar o 
monitor e depois ligá-lo, os periféricos anexados podem levar alguns 
segundos para voltar ao funcionamento normal.

Qualidade do monitor de LCD e política de pixel

Durante o processo de fabricação do Monitor LCD, é comum que um ou mais pixels 
se tornem fixos em um estado imutável, que é difícil de ver e não afeta a qualidade 
de visualização ou capacidade de uso. Para mais informações sobre os Pixels e 
Qualidade do Monitor, consulte www.dell.com/support/monitors.

6 SSRX+

7 GND

8 SSTX-

9 SSTX+

Número de 
pinos

4 pinos na lateral do conector

1 VCC

2 DMD

3 DPD

4 GND

Proposta ITEM 02 (0586247)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 561



Sobre o monitor  │  31

Diretrizes de manutenção

Limpando Seu Monitor

CUIDADO: Leia e siga as Instruções de segurança antes de limpar o 
monitor.

ALERTA: Antes de limpar o monitor, retire o cabo de energia do monitor 
da saída elétrica.

Para as melhores práticas, siga as instruções na lista abaixo ao desembalar, limpar, 
ou manusear o monitor:

• Para limpar sua tela antiestática, passe gentilmente com um pano limpo e 
macio com água. Se possível, utilize um tecido de limpar telas especiais ou 
solução apropriada para cobertura antiestática. Não utilize benzina, tíner, 
amônia, limpadores abrasivos ou ar comprimido.

• Use um pano levemente umedecido com água morna para limpar o monitor. 
Evite usar detergente porque alguns tipos deixam um filme esbranquiçado no 
monitor.

• Se observar a presença de um pó branco ao desembalar o monitor, limpe-o 
com um pano.

• Manuseie o monitor com cuidado porque o monitor de cor escura pode ser 
arranhado e mostrar marcas de riscos brancos mais que um monitor de cor 
clara.

• Para manter a melhor qualidade de imagem do monitor, use um protetor de 
tela que se altere dinamicamente e desligue o monitor quando não estiver em 
uso.
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Ajuste do monitor

Fixação do suporte

NOTA: Quando enviado, o suporte não é instalado em fábrica.

NOTA: As instruções a seguir são aplicáveis apenas para a fixação do 
suporte enviado com seu monitor. Se estiver fixando um suporte 
comprado de outra fonte, siga as instruções de configuração incluídas 
com o suporte.

Para fixar o suporte do monitor:

1. Siga as instruções das abas da caixa para remover o suporte da almofada 
superior que o fixa.

2. Insira os blocos da base do suporte totalmente no slot do suporte.

3. Levante o manípulo do parafuso e gire o parafuso no sentido horário.

4. Após apertar totalmente o parafuso, dobre o manípulo do parafuso para dentro 
do rebaixo. 
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5. Levante a tampa, conforme exibido, para expor a área VESA para a montagem 
do suporte. 

6. Fixe o conjunto do suporte no monitor.

a. Instale as duas linguetas na parte superior do suporte na ranhura da parte 
traseira do monitor.

b. Pressione o suporte até que ele fique encaixado no lugar.

7. Coloque o monitor na vertical.

NOTA: Levante o monitor cuidadosamente para impedir que ele 
escorregue ou caia.
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Conectando seu monitor

ALERTA: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, siga as 
Instruções de segurança.

NOTA: Passe os cabos através da fenda de passagem do cabo antes de 
conectá-los.

NOTA: Não conecte todos os cabos no computador ao mesmo tempo.

Para conectar seu monitor ao computador:

1. Desligue seu computador e desconecte o cabo de energia.

2. Conecte o cabo VGA, DisplayPort ou HDMI do seu monitor no computador.

Conectando o cabo DisplayPort (DisplayPort a DisplayPort)

Conectando o cabo VGA azul (opcional)
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Conectando o cabo HDMI (opcional)

NOTA: Os Gráficos são utilizados apenas para propósito de ilustração. A 
aparência do computador pode variar.

Conectando o cabo USB 3.0

Depois de você terminar a conexão do cabo VGA/DisplayPort/HDMI, siga os 
procedimentos abaixo para conectar o cabo USB 3.0 no computador e completar o 
ajuste do seu monitor:

1. Conecte o cabo USB 3.0 a montante (cabo fornecido) à porta a jusante do 
monitor e depois a porta USB 3.0 apropriada em seu computador. (Veja Visão 

inferior para detalhes.)

2. Conecte os periféricos USB 3.0 às portas a jusante USB 3.0 do monitor.

3. Conecte os cabos de energia para seu computador e monitor em uma saída 
próxima.

NOTA: Utilize um suporte para cabos no suporte do monitor para 
organizar os cabos.
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4. Ligue seu monitor e computador. 
Se o seu monitor visualiza uma imagem, a instalação está completa. Se não 
visualizar nenhuma imagem, veja Problemas específicos do barramento 

serial universal (USB).

Organizando seus cabos

Depois de anexar todos os cabos necessários ao seu monitor e computador, (Veja 
Conectando seu monitor para anexar um cabo,) utilize o slot de gerenciamento de 
cabos para organizar todos os cabos como mostrado acima.

Remoção do suporte do monitor

NOTA: Para prevenir arranhões na tela LCD ao remover o suporte, 
certifique-se que o monitor fique posicionado em uma superfície macia 
e limpa.

NOTA: As instruções a seguir são aplicáveis apenas para a fixação do 
suporte enviado com seu monitor. Se estiver fixando um suporte 
comprado de outra fonte, siga as instruções de configuração incluídas 
com o suporte.
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Pare remover o suporte:

1. Coloque o monitor sobre uma almofada ou pano macio.

2. Pressione e segure o botão de libertação do Suporte.

3. Levante o suporte afastando-o do monitor.

Suporte de parede VESA (opcional)

(Dimensão do Parafuso: M4 x 10 mm).

Consultar as instruções que vêm com o kit de montagem de parede compatível com 
o padrão VESA.

1. Colocar o painel do monitor sobre um pano macio ou almofada em uma mesa 
plana estável.

2. Remover o suporte. (Veja Remoção do suporte do monitor)
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3. Usar uma chave Phil lips para remover os quatro parafusos que fixam a tampa 
plástica.

4. Fixar o suporte de montagem do kit de montagem de parede no monitor.

5. Monte o monitor na parede. Para obter mais informações, consulte a 
documentação enviada com o kit de montagem em parede.

NOTA: Para uso apenas com suporte de montagem em parede listado no 
UL, CSA ou GS com capacidade mínima de peso ou carga de 11,00 kg 
(P2219H) / 12,44 kg (P2319H) / 13,04 kg (P2419H) / 17,40 kg (P2719H).
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Operação do monitor

Ligação do monitor

Pressione o botão liga/desliga para ligar o monitor.

Uso dos controles do painel frontal

Use os botões de controle na frente do monitor para ajustar as configurações.

A tabela a seguir descreve os botões do painel frontal:

Botão do painel frontal Descrição

1

Tecla de atalho/
Modos predefinidos

Usar este botão para selecionar a partir de uma 
lista de modos de cor predefinidos.

2

Tecla de atalho/
Origem de entrada

Use esse botão para escolher de uma lista de sinais 
de vídeo que podem ser conectados ao seu 
monitor.
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Botão do painel frontal

Use os botões da frente do monitor para ajustar as configurações da imagem.

3

Menu

Usar o botão MENU para abrir a exibição na tela 
(OSD). Ver Acesso ao Sistema do Menu.

4

Sair

Use esse botão para sair do menu principal da OSD.

5

Liga/desliga
(com indicador 

luminoso de energia)

Usar o botão liga/desliga para ligar e desligar o 
monitor.

A luz branca indica que o monitor está ligado e 
totalmente funcional. A luz branca intermitente 
indica o modo de economia de energia.

Botão do painel frontal Descrição

1

Cima

Use o botão para Cima para ajustar (aumentar as 
faixas) os itens no menu OSD.

2

Baixo

Use o botão para Baixo para ajustar (diminuir as 
faixas) os itens no menu OSD.

3

OK

Use o botão OK para confirmar sua seleção.

4

Voltar

Use o botão Voltar para voltar ao menu anterior.
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Uso do Menu de Visualização na Tela (OSD)

Acesso ao Sistema do Menu

NOTA: Se você mudar os ajustes e depois também continuar com outro 
menu ou sair do menu OSD, o monitor automaticamente salva estas 
mudanças. As mudanças também são salvas, se você mudar os ajustes e 
depois esperar que o menu OSD desapareça.

1. Pressionar o botão  para lançar o menu OSD e visualizar o menu principal.

NOTA: O Ajuste automático está disponível apenas quando você usa o 
conector (VGA) analógico.

2. Pressionar os botões  e  para se mover entre as opções de ajuste. Se 
você se mover de um ícone para outro, o nome da opção é evidenciado. Ver a 
seguinte tabela para uma lista completa de todas as opções disponíveis para o 
monitor.

3. Pressionar o botão  ou  ou  uma vez para ativar a opção destacada.

4. Pressionar os botões  e  para selecionar o parâmetro desejado.

5. Pressione  para entrar no submenu e depois use os botões direcionais, de 
acordo com os indicadores no menu, para fazer suas mudanças.

6. Selecionar a botão  para retornar ao menu principal.
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ícone Nome de 
menu e 

submenu

Descrição

Brilho/
contraste

Use este menu para ativar os ajustes de Brilho/
contraste.

Brilho Brilho ajusta a luminosidade da luz de fundo.

Pressionar o botão  para aumentar o brilho e 

pressionar o botão  para diminuir o brilho (mín 0 / 
máx 100).

NOTA: O ajuste manual do Brilho é desabilitado 
quando o recurso o Contraste dinâmico está ligado.

Contraste Ajustar primeiro o Brilho e depois o Contraste, apenas 
se for necessário um ajuste posterior.

Pressionar o botão  para aumentar o contraste e 

pressionar o botão  para diminuir o contraste 
(mín 0 / máx 100).

A função de Contraste ajusta o grau de diferença entre 
a escuridão e a claridade na tela do monitor.
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Ajuste 
automático

Use esse menu para ativar o menu de ajuste e 
configuração automática.

O Ajuste automático permite que o monitor se ajuste 
automaticamente com o sinal de vídeo em entrada. Após 
usar o Ajuste automático, você pode também 
sintonizar seu monitor usando os controles de Clock de 
pixel (Bruto) e Fase (Fino), nos configurações de Tela.

NOTA: Em muitos casos, o Ajuste automático produz 
a melhor imagem para a sua configuração.

NOTA: A opção Ajuste automático só está disponível 
quando você estiver usando o conector analógico 
(VGA).
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Origem de 
entrada

Use o menu Origem de entrada para selecionar entre 
diferentes sinais de vídeo que podem ser conectados ao 
seu monitor.

VGA Selecione a entrada VGA quando estiver usando o 
conector analógico (VGA). 

DP Selecione a entrada da DP quando estiver usando o 
conector da DisplayPort (DP). 

HDMI Selecione a entrada HDMI quando estiver usando o 
conector HDMI. 

Seleção 
automática

Ligar a função permite que você verifique as fontes de 
entrada disponíveis.

Redef origem 
de entrada

Redefine as configurações de entrada do monitor para 
as configurações de fábrica.

Cor Use Cor para ajustar o modo de ajuste de cor.
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Modos 
predefinidos

Permite que você escolha de uma lista de modos de cor 
predefinidos.

• Padrão: Carrega os ajustes de cor padrão do monitor. 
Este é o modo de pré-ajuste padrão.

• ComfortView: Diminui o nível de luz azul emitida da 
tela para tornar a visualização mais confortável para 
os olhos.

ALERTA: Os possíveis efeitos de longo prazo da 
emissão de luz azul do monitor podem ser 
lesões pessoais como cansaço visual digital, 
fadiga ocular e danos aos olhos. O uso do 
monitor por períodos extensos pode causar dor 
em partes do corpo como pescoço, braço, 
costas e ombros.

Para reduzir o risco de cansaço visual e dor no 
pescoço/braço/costas/ombros por usar o monitor 
por períodos prolongados, sugerimos que você:

1. Ajuste a distância da tela de 50 a 70 cm (20 a 
28 polegadas) de seus olhos.

2. Pisque frequentemente para umedecer os olhos ou 
umedeça os olhos com água após uso prolongado 
do monitor.

3. Faça intervalos regulares e frequentes por 
20 minutos a cada duas horas.

4. Olhe para longe do monitor e foque em um objeto 
a cerca de 20 pés de distância por pelo menos 
20 segundos durante os intervalos.

5. Execute alongamentos para aliviar a tensão no 
pescoço, braço, costas e ombros durante os 
descansos.

• Filme: Carrega as funções de cor ideais para os 
filmes.

• Jogo: Carrega os ajustes de cor ideais para a maioria 
das aplicações de jogos.

• Quente: Aumenta a temperatura da cor. A tela 
parece mais quente com tinta vermelha/amarela.

Proposta ITEM 02 (0586247)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 576



46  │  Operação do monitor

Modos 
predefinidos

• Frio: Diminui a temperatura da cor. A tela parece mais 
frio com uma tinta azul.

• Cor Personalizada: Permite que você ajuste 
manualmente os ajustes de cor. 

Use os botões  e  para ajustar aos valores das 
três cores (R, G, B) e criar seu próprio modo de pré-
ajuste de cor.

Formato de 
cor de 

entrada

Permite que você configure o modo de entrada de vídeo 
para:

RGB: Selecione essa opção se o seu monitor estiver 
conectado a um computador (ou reprodutor de DVD) 
usando um cabo DisplayPort ou HDMI.

YPbPr: Selecione essa opção se seu reprodutor de DVD 
suportar apenas saída YPbPr.
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Matiz Esta função pode mudar a cor da imagem de vídeo para 
verde ou roxo. Ela é usada para ajustar a cor do tom de 

pele desejado. Use  ou  para ajustar a matiz de '0' 
a '100'.

NOTA: O ajuste de Matiz está disponível apenas 
quando se seleciona o modo predefinido Filme ou Jogo.

Saturação Esta função pode ajustar a saturação de cor da imagem 

de vídeo. Use  ou  para ajustar a saturação de '0' a 
'100'.

NOTA: O ajuste de Saturação está disponível apenas 
quando se seleciona o modo predefinido Filme ou Jogo.

Redef cor Restabelecer os ajustes de cor de seu monitor com os 
ajustes de fábrica.

Tela Use Tela para ajustar a imagem.
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Formato de 
imagem

Ajuste a proporção de imagem para Ampla 16:9, 4:3, ou 
5:4.

Posição 
horizontal

Use  ou  para ajustar a imagem à esquerda ou 
direita. O mínimo é '0' (-).

O máximo é '100' (+).

Posição 
vertical

Use  ou  para ajustar a imagem para cima ou para 
baixo. O mínimo é '0' (-).

O máximo é '100' (+).

NOTA: Os ajustes Posição horizontal e Posição 
vertical estão disponíveis apenas para a entrada VGA.

Nitidez Esta função pode fazer a imagem parecer mais nítida ou 
mais suave. 

Use  ou  para ajustar a nitidez de '0' a '100'.

Clock de pixel Os ajustes de Fase e de Clock de pixel permitem que 
você ajuste seu monitor às suas preferências.

Use  ou  para ajustar uma melhor qualidade de 
imagem.

Fase Se resultados satisfatórios não forem obtidos usando o 
ajuste de Fase, usar o ajuste do Clock de pixel (bruto) 
e depois usar Fase (fino), novamente.

NOTA: O Clock de pixel e os ajustes de Fase estão 
disponíveis apenas para a entrada VGA.

Contraste 
dinâmico

Permite que você aumente o nível de contraste para 
obter imagens mais detalhadas e nítidas.

Pressione   para entrar no submenu. Em seguida use 

 para ligar ou desligar a função Contraste dinâmico.

NOTA: O Contraste dinâmico fornece um contraste 
maior se você selecionar o modo predefinido Jogo ou 
Filme.
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Tempo de 
Resposta

Permite a configuração do Tempo de Resposta para 
Normal ou Rápido.

Redef 
exibição 

Selecionar esta opção para restaurar os ajustes de 
visualização padrão.

Menu Selecionar esta opção para ajustar os ajustes do OSD, 
tais como, as línguas do OSD, a quantidade de tempo 
que o menu permanece na tela e assim por diante.

Idioma Ajusta a exibição OSD para um dos oito idiomas (Inglês, 
Espanhol, Francês, Alemão, Português do Brasil, Russo, 
Chinês Simplificado ou Japonês).

Rotação Gira o OSD em 90 graus no sentido anti-horário. Você 
pode ajustar o menu de acordo com sua Rotação do 

Monitor.

Transparência Selecione esta opção para mudar a transparência do 

menu pressionando os botões  e  (mín 0 / máx 
100).

Cronômetro Ajusta a quantidade de tempo que o OSD permanecerá 
ativo, depois da última vez que tiver pressionado o 
botão.

Use  ou  para ajustar o cursor em aumentos de 
1 segundo, de 5 a 60 segundos.

Redef menu Reinicializar todos os ajustes OSD nos valores de pré-
ajuste de fábrica.
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Personalizar

Tecla de 
atalho 1

Permite que você escolha um recurso dos Modos 
predefinidos, Brilho/Contraste, Ajuste automático, 
Origem de entrada, Formato de imagem ou 
Rotação e defini-lo como uma tecla de atalho.

Tecla de 
atalho 2

LED do Botão 
de Energia

Permite definir o indicador LED de energia como ligado 
ou desligado para economizar energia.

USB Permite ativar ou desativar a função USB durante o 
modo de espera do monitor.

NOTA: USB LIGADO/DESLIGADO em modo de espera 
só estará disponível quando o cabo a montante USB 
estiver desconectado. Esta opção será desativada 
quando o cabo a montante USB for conectado.

Reinicializar 
Personalizar

Redefinir todas as configurações do menu Personalizar 
com os valores predefinidos de fábrica.
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Outros Selecione essa opção para ajustar as configurações OSD 
tais como DDC/CI, Condicionamento do LCD, etc.

Informações 
do mostrador

Exibe as configurações atuais do monitor.

DDC/CI O DDC/CI (Canal de Dados de Visualização/Interface 
de Comando) permite que os parâmetros de seu monitor 
(brilho, equilíbrio de cor, etc) sejam ajustáveis através do 
software no seu computador. Você pode desabilitar esse 
recurso selecionando Des. Habilitar esta função para 
uma melhor experiência do usuário e um ótimo 
desempenho de seu monitor.
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NOTA: Esse monitor tem um recurso integrado para calibrar 
automaticamente o brilho para compensar o envelhecimento dos LEDs.

Condiciona-
mento do LCD

As ajudas diminuem os casos menores de retenção de 
imagem. Dependendo do grau de retenção de imagem, o 
programa pode levar algum tempo para funcionar. Você 
pode habilitar esse recurso selecionando Lig.

Marca de 
Serviço

Exibe a marca de serviço de seu monitor. Essa sequência 
é necessária quando você buscar suporte por telefone, 
verificar o status de sua garantia, atualizar drivers no 
site da Del l, etc. 

Redef outros Restabelece todas as configurações do menu Outros 
para os valores predefinidos em fábrica.

Restaurar 
Config. de 

Fábrica

Reinicializar todas as configurações nos valores de pré-
ajuste de fábrica.
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Mensagem de Advertência OSD

Quando o recurso Contraste dinâmico está habilitado (nesses modos 
predefinidos: Jogo ou Filme), o ajuste manual do brilho é desabilitado.

Quando o monitor não suporta um modo de resolução em particular, você verá a 
seguinte mensagem:

Isto significa que o monitor não pode sincronizar com o sinal que está sendo 
recebido no seu computador. Veja as Especificações do Monitor para os intervalos 
de frequência Horizontal e Vertical dirigidos a este monitor. O modo recomendado é 
1920 x 1080.

NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente dependendo do 
sinal de entrada conectado.

Você verá a seguinte mensagem, antes que a função DDC/CI seja desativada:

Proposta ITEM 02 (0586247)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 584



54  │  Operação do monitor

Quando o monitor entra no modo de economia de energia, aparece a seguinte 
mensagem:

NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente dependendo do 
sinal de entrada conectado.

Ativa o computador e o monitor para permitir o acesso a OSD.

O OSD será a única função no modo de operação normal. Se você pressionar 
qualquer botão que não o liga/desliga durante o Modo ativo desligado, a seguinte 
mensagem será exibida dependendo da entrada selecionada:

Ativar o computador e o monitor para obter o acesso ao OSD.

NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente dependendo do 
sinal de entrada conectado.

Se a entrada VGA, HDMI ou DisplayPort estiver selecionada e os cabos 
correspondentes não estiverem ligados, aparece uma caixa de diálogo flutuante, 
como a que é mostrada abaixo.

ou
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ou

Veja Solução de Problemas para mais informações.

Configuração da Resolução Máxima

Para configurar a resolução Máxima para o monitor:

No Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 8.1:

1. Apenas para Windows® 8 e Windows® 8.1, selecione o ladrilho Área de 
trabalho para mudar para a área de trabalho clássica.

2. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione Resolução de 
Tela.

3. Clique na lista suspensa de Resolução de tela e selecione 1920 x 1080.

4. Clique em OK.

No Windows® 10:

1. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e clique em 
Configurações de Vídeo.

2. Clique em Configurações de vídeo avançadas.

3. Clique na lista suspensa de Resolução e selecione 1920 x 1080.

4. Clique em Aplicar.
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Se não existir a opção 1920 x 1080, poderá ser preciso atualizar o driver da placa de 
vídeo. Dependendo do seu computador, complete um dos seguintes procedimentos:

Se você possui um computador de mesa Dell ou portátil:

• Acesse http://www.dell.com/support, digite a etiqueta de serviço e faça o 
download da versão mais recente da placa de vídeo.

Se você estiver usando um computador não Dell (portátil ou de mesa):

• Vá para o site de suporte do seu computador e faça o download dos mais 
recentes drivers de gráficos.

• Vá para o website da placa gráfica e faça o download dos mais recentes 
drivers gráficos.

Usando a extensão vertical, articulação e inclinação

NOTA: As instruções a seguir são aplicáveis apenas para a fixação do 
suporte enviado com seu monitor. Se estiver fixando um suporte 
comprado de outra fonte, siga as instruções de configuração incluídas 
com o suporte.

Inclinação, Giro

Com o suporte fixado no monitor, você pode girar e inclinar o monitor para obter um 
ângulo de visualização mais confortável.

NOTA: Quando enviado, o suporte não é instalado em fábrica.
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Extensão Vertical

NOTA: O suporte se estende verticalmente até 130 mm. As figuras 
abaixo mostram como estender o suporte verticalmente.

Girando o monitor

Antes de girar o monitor, ele deverá ser estendido no sentido vertical totalmente 
(Extensão Vertical) e completamente inclinado para cima para evitar que ele bata 
no canto inferior do monitor.
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Gire no sentido horário

Gire no sentido anti-horário

NOTA: Para usar a função de Rotação do Monitor (Vista Paisagem x 
Retrato) com seu computador Dell, você irá precisar do driver de 
gráficos atualizado, que não está incluído com este monitor. Para o 
download do driver de gráficos, vá para www.dell.com/support e veja a 
seção de Download para os Drivers de Vídeo para as mais recentes 
atualizações do driver.
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NOTA: Quando no Modo de Visualização Paisagem, você pode ter uma 
diminuição da performance nas aplicações intensivas de gráficos 
(Jogos 3D, etc.).

Ajustando as configurações de exibição de rotação do seu 
sistema

Se você girou seu monitor, precisará completar o procedimento abaixo, para ajustar 
as Configurações de Exibição de Rotação de seu sistema.

NOTA: Se você está usando o monitor com um computador não Dell, 
precisará ir para o website do driver de gráficos ou website do 
fabricante de seu computador para informações sobre a rotação de seu 
sistema operativo.

Para ajustar as Configurações de Exibição de Rotação

1. Faça um clique direito na área de trabalho e selecione Propriedades.

2. Selecione a guia Configurações e clique em Avançado.

3. Se você possui uma placa gráfica ATI, selecione a guia Rotação e ajuste a 
rotação preferida.

4. Se você possui uma placa gráfica nVidia, clique na guia nVidia, na coluna 
esquerda selecione NVRotate e depois selecione a rotação preferida.

5. Se você possui uma placa gráfica Intel®, selecione a guia de gráficos Intel, 
clique em Propriedades dos Gráficos, selecione a etiqueta Rotação e 
depois ajuste a rotação preferida.

NOTA: Se você não vê a opção de rotação ou ele não estiver 
funcionando corretamente, vá para www.dell.com/support e faça o 
download do mais recente driver para a sua placa gráfica.
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Solução de Problemas
ALERTA: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, siga as 
Instruções de segurança.

Autoteste

Seu monitor fornece uma característica de teste automático que permite você 
verificar quando seu monitor está trabalhando apropriadamente. Se o seu monitor e 
computador estão apropriadamente conectados, mas a tela do monitor continua 
escura, execute o teste automático do monitor desempenhando os seguintes 
passos:

1. Desligue seu computador e monitor.

2. Desconecte o cabo de vídeo da parte traseira do computador. 

3. Ligue o monitor.

A caixa de diálogo flutuante aparecerá na tela (sobre um fundo preto) se o monitor 
não conseguir detectar um sinal de vídeo e estiver funcionando corretamente. 
Enquanto estiver em modo de teste automático, o LED de energia continua branco. 
Além disto, dependendo da entrada selecionada, um dos diálogos abaixo mostrados 
irão continuar a passar pela tela. 

ou

ou
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4. Esta caixa também aparecerá durante a operação normal do sistema se o cabo 
de vídeo estiver desconectado ou danificado.

5. Desligue seu monitor e reconecte o cabo de vídeo; depois ligue o seu 
computador e monitor.

Se a tela do monitor permanecer sem imagem após o procedimento anterior, 
verifique o controlador de vídeo e o computador, porque o monitor está 
funcionando normalmente.

Diagnósticos integrados

O monitor tem uma ferramenta de diagnóstico integrado que ajuda a determinar se 
a anormalidade da tela que você está tendo um problema inerente do monitor ou do 
computador e da placa de vídeo.

NOTA: É possível executar o diagnóstico integrado apenas quando o 
cabo de vídeo está desconectado e o monitor está no modo de 
autoteste.

Para executar o diagnóstico integrado:

1. Certifique-se de que a tela esteja limpa (sem partículas de poeira na superfície 
da tela).
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2. Desconecte o(s) cabo(s) de vídeo da parte traseira do computador ou do 
monitor. O monitor entrará no modo de autoteste.

3. Pressione e segure o Botão 1 no painel frontal por 5 segundos. Aparecerá uma 
tela cinza.

4. Inspecione cuidadosamente a tela quanto a anormalidades.

5. Pressione o Botão 1 no painel frontal novamente. A cor da tela muda para 
vermelho.

6. Inspecione a tela quanto a anormalidades.

7. Repita os passos 5 e 6 para inspecionar a exibição em verde, azul, preto e 
branco e as telas de texto.

O teste estará concluído quando aparecer a tela de texto. Para sair, pressione o 
Botão 1 novamente.

Se você não detectar nenhuma anormalidade na tela depois de usar a ferramenta de 
diagnóstico integrada, significa que o monitor está funcionando normalmente. 
Verifique a placa de vídeo e o computador.

Problemas comuns

A tabela a seguir contém informações gerais sobre problemas comuns que o 
monitor pode apresentar e as possíveis soluções:

Sintomas 
comuns

O que você 
passou

Possíveis soluções

Sem vídeo/LED 
liga/desliga 
desligado

Sem imagem • Certifique-se de que o cabo de vídeo 
que conecta o monitor e o 
computador esteja acoplado 
corretamente e firme.

• Verifique se a tomada elétrica está 
funcionando corretamente usando 
qualquer equipamento elétrico.

• Certifique-se de que o botão liga/
desliga esteja totalmente pressionado.

• Certifique-se que a fonte de entrada 
correta esteja selecionada através do 
menu Origem de entrada.
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Sem vídeo/LED 
liga/desliga ligado

Sem imagem ou 
sem brilho

• Aumente os controles de brilho e 
contraste através do OSD.

• Desempenhe a verificação de teste 
automático do monitor.

• Verifique se há pinos tortos ou 
quebrados no conector de vídeo.

• Execute o diagnóstico integrado.

• Certifique-se que a fonte de entrada 
correta esteja selecionada através do 
menu Origem de entrada.

Foco Ruim A imagem está 
vaga, borrada ou 
com fantasmas

• Realize o Ajuste automático através 
do OSD.

• Ajuste os controles de Fase e Clock 
de pixel através do OSD.

• Elimine os cabos de extensão de 
vídeo.

• Redefina o monitor para as 
configurações de fábrica.

• Mudar a resolução de vídeo para a 
proporção de aspecto correto.

Vídeo Oscilante/
Jittery

Imagem com 
ondas ou 
movimentos finos

• Realize o Ajuste automático através 
do OSD.

• Ajuste os controles de Fase e Clock 
de pixel através do OSD.

• Redefina o monitor para as 
configurações de fábrica.

• Verifique os fatores ambientais.

• Coloque e teste o monitor em outro 
local.
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Faltando Pixels Tela LCD com 
manchas

• Ciclo Liga/Desliga.

• Pixel permanentemente Desligado é 
um defeito natural que ocorre na 
tecnologia de LCD.

• Para obter mais informações sobre a 
Política de Pixels e Qualidade do 
Monitor, consulte o site de Suporte da 
Del l em: http://www.dell.com/

support/monitors.

Pixels presos Tela LCD com 
manchas claras

• Ciclo Liga/Desliga.

• Pixel permanentemente desligado é 
um defeito natural que ocorre na 
tecnologia de LCD.

• Para obter mais informações sobre a 
Política de Pixels e Qualidade do 
Monitor, consulte o site de Suporte da 
Del l em: http://www.dell.com/

support/monitors.

Problemas no 
Brilho

Imagem muito 
escura ou muito 
clara

• Redefina o monitor para as 
configurações de fábrica.

• Realize o Ajuste automático através 
do OSD.

• Ajuste os controles de brilho e 
contraste através do OSD.

Distorção 
Geométrica

A imagem não 
está centralizada 
corretamente

• Redefina o monitor para as 
configurações de fábrica.

• Realize o Ajuste automático através 
do OSD.

• Ajuste a posição horizontal e vertical, 
através do OSD.

• Ao usar HDMI/DisplayPort, os ajustes 
de posicionamento não estão 
disponíveis.
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Linhas 
Horizontais/
Verticais

A tela possui uma 
ou mais linhas

• Redefina o monitor para as 
configurações de fábrica.

• Realize o Ajuste automático através 
do OSD.

• Ajuste os controles de Fase e Clock 
de pixel através do OSD.

• Realize a verificação do recurso de 
autoteste do monitor e verifique se 
estas linhas também aparecem no 
modo de autoteste.

• Verifique se há pinos tortos ou 
quebrados no conector de vídeo.

• Execute o diagnóstico integrado.

• Ao usar a entrada HDMI/DisplayPort, 
os ajustes de Clock de pixel e Fase 
não estão disponíveis.

Problemas de 
sincronismo

A tela está 
embaralhada ou 
aparece torta

• Redefina o monitor para as 
configurações de fábrica.

• Realize o Ajuste automático através 
do OSD.

• Ajuste os controles de Fase e Clock 
de pixel através do OSD.

• Realize a verificação do recurso de 
autoteste do monitor e verifique se a 
tela embaralhada também aparece no 
modo de autoteste.

• Verifique se há pinos tortos ou 
quebrados no conector de vídeo.

• Reinicie o computador no modo 
seguro.

Assuntos 
Relacionados à 
Segurança

Sinais visíveis de 
fumaça ou faíscas

• Não desempenhe qualquer passo de 
resolução de problemas.

• Entre em contato com a Del l 
imediatamente.
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66  │  Solução de Problemas

Problemas 
Intermitentes

Mau 
funcionamento 
em ligar/desligar o 
monitor

• Certifique-se de que o cabo de vídeo 
que conecta o monitor ao computador 
esteja acoplado corretamente e firme.

• Redefina o monitor para as 
configurações de fábrica.

• Realize a verificação do recurso de 
autoteste do monitor e verifique se o 
problema intermitente também 
aparece no modo de autoteste.

Faltando Cores Está faltando 
cores na imagem

• Desempenhe a verificação de teste 
automático do monitor.

• Certifique-se de que o cabo de vídeo 
que conecta o monitor ao computador 
esteja acoplado corretamente e firme.

• Verifique se há pinos tortos ou 
quebrados no conector de vídeo.

Cor Errada A cor da imagem 
não é boa

• Altere as configurações dos Modos 
Predefinidos no menu OSD Cor 
dependendo do aplicativo.

• Ajuste o valor R/G/B em Cor 
Personalizada no menu OSD Cor.

• Execute o diagnóstico integrado.

Retenção de uma 
imagem estática 
no monitor por um 
longo período

Sombra fraca da 
imagem estática 
exibida aparece na 
tela

• Use o recurso de Gerenciamento de 
energia para desligar o monitor 
sempre que não for usado (para mais 
informações, consulte Modos de 

Gerenciamento de Energia).

• Ou então, use um protetor de tela de 
imagem dinâmica.

Proposta ITEM 02 (0586247)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 597



Solução de Problemas  │  67

Problemas específicos do produto

NOTA: Ao escolher o modo HDMI/DisplayPort, a função Ajuste 
automático não está disponível.

Sintomas 
comuns

O que você 
passou

Possíveis soluções

A imagem da tela 
está muito 
pequena

A imagem está 
centralizada na 
tela, mas não 
preenche a área de 
visualização inteira

• Verifique a configuração de Formato 
de imagem no menu Tela OSD.

• Redefina o monitor para as 
configurações de fábrica.

Sem sinal de 
entrada ao 
pressionar os 
controles do 
usuário

Sem imagem, o 
LED fica branco

• Verifique a origem do sinal. Certifique-
se de que o computador não esteja no 
modo de economia de energia 
movendo o mouse ou pressionando 
qualquer tecla no teclado.

• Verifique se o cabo de sinal está 
conectado devidamente. Se for 
necessário, reconecte o cabo de sinal.

• Reinicie o computador ou o reprodutor 
de vídeo.

A imagem não 
preenche a tela

A imagem não 
preenche a altura 
ou a largura da tela

• Devido a diferentes formatos de vídeo 
(proporção) de DVDs, o monitor pode 
exibir em tela cheia.

• Execute o diagnóstico integrado.
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Problemas específicos do barramento serial universal (USB)

Sintomas 
comuns

O que você passou Possíveis soluções

A interface USB 
não está 
funcionando

Os periféricos USB 
não estão 
funcionando

• Verifique se o seu monitor está Ligado.

• Reconecte o cabo a montante em seu 
computador.

• Reconecte os periféricos USB 
(conector a jusante).

• Desligue e religue o monitor.

• Reinicialize o computador.

• Alguns aparelhos USB como HDD 
portáteis externos necessitam de maior 
corrente elétrica; conecte o aparelho 
diretamente ao sistema do computador.

A interface 
USB 3.0 super-
speed está lenta

Os periféricos do 
USB 3.0 super-
speed estão 
funcionando 
devagar ou não 
estão funcionando

• Verifique se o seu computador é 
compatível com USB 3.0.

• Alguns computadores possuem ambas 
as portas USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1. 
Certifique-se que a porta USB correta é 
utilizada.

• Reconecte o cabo a montante em seu 
computador.

• Reconecte os periféricos USB 
(conector a jusante).

• Reinicialize o computador.

Os periféricos 
USB sem fio 
param de 
funcionar quando 
um dispositivo 
USB 3.0 é 
conectado

Periféricos USB sem 
fio respondendo 
lentamente ou 
funcionando apenas 
conforme a distância 
entre eles e seus 
receptores diminui

• Aumente a distância entre os periféricos 
USB 3.0 e o receptor USB sem fio.

• Posicione seu receptor USB sem fio o 
mais próximo possível dos periféricos 
USB sem fio.

• Use um cabo extensor USB para 
posicionar o receptor USB sem fio o 
mais distante possível da porta USB 3.0.
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Apêndice
ALERTA:  Instruções de segurança

ALERTA: O uso de controles, ajustes ou procedimentos não 
especificados neste documento pode resultar em choque elétrico e 
outros riscos de natureza mecânica e elétrica.

Para obter informações sobre instruções de segurança, consulte Informações de 
Segurança, Ambientais e Reguladoras (SERI).

Avisos da FCC (somente Estados Unidos) e outras informações 
regulamentares

Para o Aviso FCC e outras informações reguladoras, consulte o website de 
conformidade reguladora localizado em www.dell.com/regulatory_compliance.

Entre em contato com a Dell

Nos E.U.A.: 800-WWW-DELL (800-999-3355).

NOTA: Se não tiver conexão com a Internet, poderá encontrar 
informação sobre como entrar em contato a Dell na fatura, na 
embalagem do produto, no recibo de compra ou no catálogo de 
produtos Dell.

A Dell dispõe de vários serviços de assistência técnica tanto online como 
por telefone. A disponibilidade destes varia conforme o país e o produto e 
alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. 

• Assistência técnica on-line — www.dell.com/support/monitors

• Contato com a Del l — www.dell.com/contactdell
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Poder Judiciário da União

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 14/08/2019, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
30.357.688/0001-22

Selo digital de segurança: 2019.CTD.PFE1.OPEC.0EPQ.WUIB.Z8YX

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Cerdidões, Certidão de Nada Consta, Tipos de
Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança

Emitida gratuitamente pela internet em: 15/08/2019
Data da última atualização do banco de dados: 14/08/2019

*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

1 1 dePágina

NUCER – Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília – DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

15/08/2019 10:58:22
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�ṕ pmḿ �³³m

�esgbnbjkl
mm̧ �́m

 �brahdbde ¢bglnc¡rha¹ ¢bglncºgl�bg
�bab́ l̄nb
feoh�anl

@B=DA>=D9Cv:::;~?9»KILH�<GH
L¦K̂ MK
MF�HIMLF<H
IHEIHWHtÔ M̂ F
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Ẁ]ONTâXQ̀ WVMZbMYMQYXQcSdWVXQceWNVMYXPQ6=kqs�j=tf=�slCtstf=tsg=kqjkjgisg=gfq�=tfI=pj=D�pCDjI=F1=�gfggfpis�=tCsgI=ujpistjg=ts
tsis=tf=s�fqioqs=ts=gfgg�j=k��lCus-?lsus=7�f=?qj�fists=f=tfgfp�jl�Cts=kflj=DfgDj=vs�qCuspif=tj=f�oCksDfpij=jvfqistj=jo
tfgfp�jl�Cts=fgkfuCslDfpif=ksqs=j=DfgDj=fD=qfrCDf=tf=687=ujD=s=tf�Cts=ujDkqj�sw�j-=}�j=gfptjI=kjqispij=sufCisg=klsusg=rfp�qCusg
tfgiCpstsg=sj=Dfqustj=ujDoD�Af�fq�=fgisq=CtfpiCvCusts=kjq=gfqCrqsvstj=jo=f�oC�slfpif=ps=?5E=�?qCpift=5CquoCi=Ejsqt�=fD=kqjufggj
CptogiqCslI=p�j=gfptjkfqDCiCtsg=fiC�ofisg=jo=stfgC�jg=jo=�osCg�ofq=slifqswxfg=psDfgDs�5�Ckgfi=D�pCDj=:pifl=�,/=8mkqfgg=jo=;7A
;,,@I=Djtfljg=gokfqCjqfg=gfq�j=sufCijg�=Af�fq�=kjggoCq=gokjqif=ksqs=kqjufggstjqfg=tf=p�ulfj=toklj=f=�o�tqoklj=�Aosl=5jqfI=�ost=5jqf
jo=ifupjljrCs=gfDfl�spif��Af�fq�=kjggoCq=5�Ck=tf=Bfroqspws=>?7=�fqgxfg=+-J=f=J-1=�>qogiftklsivjqD=7jtolf�=Cpifrqstj=�=klsus
kqCpuCksl�Af�fq�=siqs��g=tj=gjvi�sqf=tf=gfroqspws=rfqfpuCsq=sg=kfqDCggxfg=tjg=ogo�qCjg=�of=oiClC�sD=j=f�oCksDfpij=kfqDCiCptj=rfqsq
ujpvCroqswxfg=CptC�CtosCg=jo=kjq=rqokj=ksqs=sufggj=s=qfuoqgjg=tf=ujDjI=kjq=fmfDkljK=?fqDCiCq=jo=Elj�ofsq=sufggj=�gkjqisg=�BE�
?fqDCiCq=jo=Elj�ofsq=sufggj=sjg=kfqCv�qCujg=tfujpfm�j=ujD=j=sD�Cfpif=fmifqpj=�?lsus=tf=9ftfI=7jtfDI=Elofijji�I=A�A�349�I=fiu---��6
lCufpuCsDfpij=tj=gjvi�sqf=tf�f=ujpifDklsq=gokjqifI=sioslC�sw�j=f=rsqspiCs=tf=f�jlow�j=kflj=kfq�jtj=Crosl=�=rsqspiCs=tj=f�oCksDfpij
jvfqistj=gfD=�osl�ofq=uogij=stCuCjpsl�=J-=E:6B=Af�fq�=gokjqisq=ifupjljrCsg=tf=Cpifrqsw�j=�=qftf=ujDj=?@8I=ujpvCroqsw�j=f=ujpiqjlf
qfDjijg�;=Cpifqvsuf=tf=ujpvCroqsw�j=tf�fq�=gfq=fDI=kflj=DfpjgI=oD=tjg=CtCjDsgK=?jqioro�g=tj=EqsgCl=jo=:prl�g�;=E:6B=tf�fq�=gfq
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H�1V{Z�]_]]]] Z]{ZV̂ {Eaac]]]D2|| DEc]ac|]D�1]��]D�||��D̂

H�1V{Z�]_]]]] DE{E|a{DZ|c]]]D2]] DEc]ac|]D�1]��]D�||��D̂

H�1V{]]]_]]]] |�{V�Z{V̂ ac]]]D2Ê DEc]ac|]D�1]��]D�||��D̂
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Ê [̀FH[̀\DBCCC@>A\¥SQOLU3NL
OfS,8S
8TKLQ8OT3L
QLXQLPLWM,8,T
UMN,

PI] PI] XXR @̂ Qc3̀[CCCVCCCC Qc3\C[CCCVCCCC @̀ BCDBEC@F
@DG̀FĜ^
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�wz��y~tuv�w{��¦���v�uv�¢§w{uv� ẅ�{��u�v85]610245/34.3].a234.aª05630I65305//.34.3J5/]20536.³1.953�S_0/23a]2__3J5/]3J2;05/�V
;5]3D3fR34.3].]¬/I236/I9;I62_V34Ia;53/nqI4534.V3953]n9I]5V3̀CC3fRV3aIa0.]2356./2;I592_3®I945̄ a3X/53@C3513a16./I5/3.]365/01q1́aV3E

]59I05/.a3E@[̀j34.]2Ia3.a6.;IJI;2<µ.a34.32;5/453;5]353.4I02_[3
�w�����~tuv�wv��y¤w|v�uv��u��{u�vW2;I592_
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_̀ abcdàccLeeè TfegFhhJNiOKN
GPNRIK9KhPIJK
djcdjfè k̀f
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F]ZuvvY�\9\9�vY�\9�u9E\]q\ZYwx\9�u9P]u�\9�û\9}\v]uZu�\v9�QIJFh9RF9JiQPEQ9EKMFIEJK9F9IF8IFGFNOPEPK9hORPS
EN8�LE8�p9bnajc_ajfkLeeè Tdfa
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T96i,6H9, Ĉ @AB@?ACD
ADFA?FGC

5WNV�dRF353<6/̀09012,3I0̀a0396̀0:H.030,3/;_=9H_6-:,3<,a396j;HaH:,a3<63b08H̀H:012,363TLRTRUW5X
a;�6H:09�3,3̀H/H:0-:63�a3a0-1�6a3=96.Ha:0a3-,3N<H:0̀36_396I69�-/H0[3��NL35+�LPdR3]GE@?ACG3W+K�[

UHa:6_0 Ĉ @AB@?ACD
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T96i,6H9, Ĉ @AB@?ACD
ADFGDFAB

T0903SNWW53PMUWLMlKMPRL53NMLNOM3435i;09<,[
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K>=>4k[̀ ì4lcd̀ Zcmfcl̂ Zi4[cZ[_c4n4i4G;GX=6>4Zik4;S6@6D>4s4D;4J\mV4G>84>47=3738I>461D6H>4h\mV
<3@341234;8IB4D;4>H3=D34H3G4>84;S6@w1H6>84IsH16H>8

K=;@3;6=3 O,MNJMON,L
,h.NJ.OL
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[GA=Ĵ=D;@A;M=Dg8
6.4,346,+7
+.-,+-62
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5145 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0584688

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos X   
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

X   

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA. 

PROPOSTA ITEM 01 0584691

CONFORMIDADE TÉCNICA ITEM 01  0584760

PROPOSTA ITEM 02  0586247

CONFORMIDADE TÉCNIC ITEM 02  0586248

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS APRESENTADOS PELOS
LICITANTES, JUNTO ÀS RESPECTIVAS PROPOSTAS E
ANALISADO PELA UNIDADE REQUISITANTE, CONFOME ITEM
9 

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  

ANÁLISE TÉCNICA RATIFICADA PELA TI - PROPOSTA SE
ADEQUAM AOS CRITÉRIOS ACEITAÇÃO CONFORME  ATO
CONVOCATÓRIO.

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

EMPRESA ITEM 01 0584762 - SICAF ATUALIZADO: 0586273

EMPRESA ITEM 02: 0586270

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO- PREGOEIRO REALIZOU CONSULTA
SITE OFICIAIS 

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

EMPRESA ITEM 01(OBS. ANEXOS - CERTIDÃO
TRABALHISTA/CNJ/TCU/PORTAL TRANSPARÊNCIA/FALÊNCIA)

0584728
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Débitos Trabalhistas? EMPRESA ITEM 02 (OBS. ANEXOS - CERTIDÃO
TRABALHISTA/CNJ/TCU/PORTAL TRANSPARÊNCIA/FALÊNCIA)

0586267

17 – Consta consulta ao Cadin? X  EMPRESAS: 0586299

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

EMPRESA ITEM 01 - 0584763

EMPRESA ITEM 02 - 0586265

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X
CERTIDÕES CONJUTAS E DOC ANEXO CERTIDÃO
TRABALHISTA. V. ITEM 16

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992) X  DOCS. ANEXOS  ITEM 16

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO ELETRONICAMENTE,
RATIFICO A PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE APOIO DO
SERVIDOR JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados

  NÃO OCORREU RECURSO
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do término do prazo do recorrente?

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0586302

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Propostas: DOCS. V. ITEM 9

Resultado Fornecedor - 0586296

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 28/08/2019, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586304 e o código CRC 0AC08140.

0002349-08.2019.6.02.8000 0586304v11
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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 : 0002349-08.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : PE 36/2019. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

 

Parecer nº 1766 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 36/2019 (SRP)

 
Objeto: Aquisição de computadores para substituir

equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utillizados do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Documento de Oficialização
de Demanda (DOD) n.º 13/2019 (0514977), da Coordenadoria de
Infraestrutura e especificações descritas no Anexo I do Edital Pregão
nº 36/2019 (0575678).

 
Licitantes vencedores:
1. DATEN TECNOLOGIA  LTDA ,  CNPJ Nº

04.602.789/0001-01, vencedor do item 1, pelo melhor lance unitário
no valor de R$ 3.888,00 (três mil oitocentos e oitenta e oito reais)
para aquisição de 86 (oitenta e seis) unidades, totalizando R$
334.368,00 (trezentos e trinta e quatro mil trezentos e sessenta e
oito reais). (Resultado: 0586296)

2. 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ,  CNPJ Nº
30.357.688/0001-22, vencedor do item 2, pelo melhor lance unitário
no valor de R$ 4.996,78 (quatro mil novecentos e noventa e seis reais
e setenta e oito centavos) para aquisição de 14 (quatorze) unidades,
totalizando R$ 69.954,92 (sessenta e nove mil novecentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos).
(Resultado: 0586296) 

 
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, recomendando
nova juntada de Certidão SICAF atualizada ou qualquer outro
documento que ateste a regularidade, quando da celebração do
contrato, da empresa 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA junto
ao FGTS, ao tempo que sugerimos o envio destes à Diretoria Geral
para continuidade do feito.

 

Wilton Daniel Felix de LIma
Assistente I - ACAGE 

 

De acordo. 
À Diretoria Geral.  

 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO
 

Registro de preços: SIM (   ) NÃO ( X )
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Objeto: Aquisição de computadores para substituir
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utillizados do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Documento de Oficialização
de Demanda (DOD) n.º 13/2019 (0514977), da Coordenadoria de
Infraestrutura e especificações descritas no Anexo I do Edital Pregão
nº 36/2019 (0575678).

 
Datas

 Início do procedimento:  15/03/2019    Licitação:  16/08/2019.

 

 I - Fase interna Sim Não Evento/obs.

1 - Existe pedido formal da parte interessada, devidamente justificado?    X  

DOD n.º 13/2019 (0514977)

Estudos Preliminares  (0528027) 

Termo de Referência (0538320)  

2 - A justificativa apresentada é pertinente (detecção da necessidade e
especificação do objeto, observando a eficiência, eficácia, efetividade das ações
do órgão)?

   X  
DOD n.º 13/2019 (0514977)

Estudos Preliminares (0528027)

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  TR - TIC n.º 21/2019 (0538320)

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  

Cotações (0548120 e 0548695)

Planilhas (0548697)

Despacho SEIC  (0548699)

6 - Houve a devida reserva de crédito orçamentário (não se aplica no caso de
registro de preços)?    X       Pré-empenho 233/2019 (0553607)

7 - O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente (SAD)?    X  SAD (0542999) 

8 - O edital e a minuta do contrato foram devidamente analisados pela
Assessoria jurídica?    X  

 Pareceres n.º 1323/2019 (0564269) e
n.º 1487/2019 (0572352)

 

9 - Houve a divulgação da intenção de registro de preços (IRP)? X    Comprasnet (0558045)

10 - Consta autorização da abertura do processo licitatório pelo Ordenador de
Despesas?    X  Decisão PRE nº 2233/2019 (0572974)

11 - Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada da cópia da Portaria de
sua nomeação?     X       Portaria 120/2019 (0584688)

II - Fase externa Sim Não Evento/obs.

12 - O aviso do edital foi publicado com a definição precisa, suficiente e clara do
objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que poderia ser lida ou obtida
a íntegra do edital, bem como o endereço onde ocorreria a sessão pública, a
data e hora de sua realização?

    X  

D.O.U. (0576594)

Tribuna Independente (0576597)

Comprasnet (0575708)

13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado legalmente para recebimento das
propostas - 08 (oito) dias úteis, a partir da publicação do aviso?     X  

Publicação (0576594) - 05/08/2019

Ata Pregão (0586276) - 16/08/2019

Lances Sim Não Evento/obs.

14 - A abertura da sessão ocorreu no horário previsto no edital?    X  Ata Pregão (0586276)

15 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada, pelo sistema eletrônico, a
contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observado o critério de julgamento?

    X  Ata Pregão (0586276)
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16 - Foram negociadas condições diferentes daquelas previstas no edital?     X  

17 - Havendo planilha de custos, esta foi analisada?   ---     --  

Proposta    

18 - Foi conferida Exclusividade de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte na participação do certame, quando o valor estimado for de até R$
80.000,00? Em caso negativo, foi juntada esclarecimento/justificativa?

  X    
Informação 4078 (0563700)

Edital  (0575678)

19 - Foi conferida a preferência, nas aquisições de bens e serviços de
informática e automação, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.248/91?    X     Edital (0575678)

20 - A proposta e demais documentos relacionados estão em conformidade
com os requisitos fixados no edital?    X  

DATEN TECNOLOGIA - Proposta
(0584691)

Conformidade técnica (0584760)

4F SOLUCOES - Proposta (0586247)

Conformidade técnica (0586248)

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     0556010 - Ata Pregão 

23 - A oferta vencedora demonstra-se compatível com os preços praticados no
mercado, considerando, sobretudo, os subsídios constantes do respectivo
processo administrativo?

    X  

Propostas (0555989, 0555992)

Edital (0547564)

Ata (0556010)

Habilitação Sim Não Evento/obs.

24 - A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os seus dados
relativos à regularidade fiscal válidos?   X  

DATEN TECNOLOGIA (0586273)

4F SOLUCOES (0586270)

FGTS    X    
DATEN TECNOLOGIA (0586273)

4F SOLUCOES (0586270) -
ATUALIZAR

INSS    X  
DATEN TECNOLOGIA (0586273)

4F SOLUCOES (0586270)

Receita Federal    X  
DATEN TECNOLOGIA (0586273)

4F SOLUCOES (0586270)

Tributos Estaduais e/ou Municipais (quando o edital exigir)   X       
DATEN TECNOLOGIA (0586273)

4F SOLUCOES (0586270)

25 - Estando algum documento relativo à regularidade fiscal desatualizado, foi
assegurado à empresa o direito de apresentar a documentação atualizada e
regularizada? (Verificar se o Pregoeiro trouxe aos autos documento hábil capaz
de comprovar a regularidade fiscal da empresa vencedora)

   N/A

26 - Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas?  X       
DATEN TECNOLOGIA (0584728 - pág.
1)

4F SOLUCOES (0586267 - pág. 1)

27 - Consta nos autos Certidão negativa de falência ou concordata expedida há
menos de 90 dias da data do certame?   X  

DATEN TECNOLOGIA (0584728 - pág.
4)

4F SOLUCOES (0586267 - pág. 4)

28 - Consta consulta ao CADIN?  X  0586299

29 - Consta nos autos os seguintes documentos/consulta, quando for o caso:    
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Declaração de inexistência de fatos supervenientes e impeditivo; X  
DATEN TECNOLOGIA (0584763 - pág.
2)

4F SOLUCOES (0586265 - pág. 4)

Declaração que a empresa não emprega menor; X  
DATEN TECNOLOGIA (0584763 - pág.
3)

4F SOLUCOES (0586265 - pág. 5)

Declaração de elaboração independente de proposta;    X  
DATEN TECNOLOGIA (0584763 - pág.
5)

4F SOLUCOES (0586265 - pág. 6)

Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte. X  

DATEN TECNOLOGIA (N/A)

4F SOLUCOES (0586265 - pág. 3)

Declaração que concorda com os termos do Edital X  
DATEN TECNOLOGIA (0584763 - pág.
4)

4F SOLUCOES (0586265 - pág. 1 )

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      
DATEN TECNOLOGIA (0584728 - pág.
2)

4F SOLUCOES (0586267 - pág. 2)

30 - Há alguma outra exigência do edital (no tocante à habilitação ou condição
de participação) não contemplada por este Papel de Trabalho, pendente de
cumprimento?

  X  

31 - Os documentos e anexos exigidos, se remetidos via fax, foram
apresentados em original ou por cópia autenticada, nos prazos estabelecidos
no edital?

   --    ---  

Procedimentos finais Sim Não Evento/obs.

A ata está assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio e contém os seguintes
elementos: licitantes participantes, propostas apresentadas e lances ofertados
na ordem de classificação, aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

   X  Ata Pregão (0586276)

Declarado o vencedor, os licitantes manifestaram imediata e motivadamente
intenção de recorrer, em campo próprio do sistema?        X Não houve recurso

Não havendo interposição de recursos, houve a adjudicação, pelo pregoeiro, do
objeto licitado ao licitante vencedor?    X  Termo de Adjudicação (0586302) 

Consta nos autos demais relatórios extraídos do comprasnet (propostas e
resultado por fornecedor) e relatório do pregoeiro?  X  Resultado por fornecedor (0586296)

Lista de verificação elaborada pelo Pregoeiro X  Informação 5145 (0586304)

EXAMINADOR: Wilton Daniel Felix de Lima Data: 29/08/2019

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 29/08/2019, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 29/08/2019, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586403 e o código CRC FEBD01A5.
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DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2019.
Considerando o pronunciamento da Assessoria de

Contas e Apoio à Gestão, por meio do Parecer
1766 (0586403), determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração para as
providências de sua competência, a fim de que
seja sanada a recomendação contida na referida manifestação.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 30/08/2019, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587610 e o código CRC E641F0DF.

0002349-08.2019.6.02.8000 0587610v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 30.357.688/0001-22
Razão Social: 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: 4FTI SOLUCOES EM TIC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/06/2020

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/01/2020
FGTS 31/08/2019
Trabalhista Validade: 31/01/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/11/2019
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2019Validade:

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

Emitido em: 30/08/2019 12:40 de
CPF: 911.573.154-53      Nome: RODRIGO FERREIRA MOURA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2019.
À Diretoria-Geral.

 
 
Senhor Diretor,
 
Promovida a juntada da declaração atualizada do

SICAF, que comprova a regularidade fiscal da empresa 4F
SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA., em atenção à
recomendação da ACAGE, no Parecer nº 1766 (evento nº
0586403), peço vênia para evoluir o feito a V. Sa. com vistas à
homologação do Pregão Eletrônico pela Presidência
do Tribunal e conseguente adjudicação dos objetos licitados.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2019, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587759 e o código CRC 431AB94C.
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando à aquisição de

computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utillizados do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital Pregão nº
36/2019 (0575678).

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à
Gestão - ACAGE, por meio do Parecer 1766 (0586403), bem como o
despacho 0587759, firmado pelo Senhor Secretário de
Administração, sobre o cumprimento da diligência sugerida pela
ACAGE, submeto o presente procedimento à superior consideração
de Vossa Excelência, para os fins de emissão do termo de
adjudicação e consequente homologação do presente pregão
eletrônico, nos termos disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002, c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450/2005.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/09/2019, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588333 e o código CRC E17F5E94.
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PROCESSO : 0002349-08.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Homologação Pregão

 

Decisão nº 2549 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a conclusão da Direção-Geral 0588333, por meio do Parecer
nº 1766/2019 (0586403) ACAGE, atestando a legalidade de todo o
certame, bem como o despacho 0587759, firmado pelo Senhor
Secretário de Administração, sobre o cumprimento da diligência
sugerida pela ACAGE, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos
e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 36/2019
(0575678), cujo objeto é a aquisição de computadores para substituir
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utillizados do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Documento de Oficialização
de Demanda (DOD) n.º 13/2019 (0514977), da Coordenadoria de
Infraestrutura e especificações descritas no Anexo I do Edital Pregão
nº 36/2019 (0575678).

Desse modo, com arrimo na Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 5.450/2005 (Regulamentação do Pregão na Forma
Eletrônica) e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, AUTORIZO a
contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/09/2019, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589009 e o código CRC E30F0A3E.
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04/09/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=801068&tipo=t 1/2

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00036/2019 (SRP)

Às 18:38 horas do dia 04 de setembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0002349-08.2019,
Pregão nº 00036/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR -
ACESSORIO / COMPONENTE
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim
Quantidade: 86 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.341,3300 Situação: Homologado

Adjudicado para: DATEN TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 3.888,0000 e a quantidade de 86 UNIDADE
.

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações
Volta de

Fase
21/08/2019
14:53:43 - Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Adjudicado 28/08/2019
13:55:14 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA,

CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01, Melhor lance: R$ 3.888,0000

Homologado 04/09/2019
18:38:00

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2
Descrição: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR -
ACESSORIO / COMPONENTE
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim
Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.341,3300 Situação: Homologado

Adjudicado para: 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 4.996,7800 e a quantidade de 14
UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 28/08/2019
13:55:14 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: 4F SOLUCOES EM
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.357.688/0001-22, Melhor lance: R$

4.996,7800

Homologado 04/09/2019
18:38:10

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA
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Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

posterior convocação dos adjudicatários para assinatura das
respectivas atas de registro de preços.

Destaco que há convocação de cadastro de reserva
aberta até o dia 6, às 8h.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/09/2019, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590083 e o código CRC 21EBA9AE.
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DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2019.
Ao Gabinete da Presidência,

Solicitando que, em complementação à decisão 2549, evento SEI n°
0589009, sejam indicados os nomes das empresas vencedoras do
certame, com respectivo CNPJ,  os itens e os  valores
adjudicados para registro de preços, constantes do parecer ACAGE,
1766, documento SEI nº 0586403.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 05/09/2019, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590660 e o código CRC E1559EB3.
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PROCESSO : 0002349-08.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Homologação Pregão. Complento de Decisão.

 

Decisão nº 2595 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Em atenção ao Despacho SLC (0590660), complemento a
Decisão de minha lavra de nº 2549.

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a conclusão da Direção-Geral 0588333, por meio do Parecer
nº 1766/2019 (0586403) ACAGE, atestando a legalidade de todo o
certame, bem como o despacho 0587759, firmado pelo Senhor
Secretário de Administração, sobre o cumprimento da diligência
sugerida pela ACAGE, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos
e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 36/2019
(0575678), cujo objeto é a aquisição de computadores para substituir
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utillizados do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Documento de Oficialização
de Demanda (DOD) n.º 13/2019 (0514977), da Coordenadoria de
Infraestrutura e especificações descritas no Anexo I do Edital Pregão
nº 36/2019 (0575678), em que teve como licitantes vencedores:

1. DATEN TECNOLOGIA  LTDA ,  CNPJ Nº
04.602.789/0001-01, vencedor do item 1, pelo melhor lance unitário
no valor de R$ 3.888,00 (três mil oitocentos e oitenta e oito reais)
para aquisição de 86 (oitenta e seis) unidades, totalizando R$
334.368,00 (trezentos e trinta e quatro mil trezentos e sessenta e
oito reais). (Resultado: 0586296)

2. 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ,  CNPJ Nº
30.357.688/0001-22, vencedor do item 2, pelo melhor lance unitário
no valor de R$ 4.996,78 (quatro mil novecentos e noventa e seis reais
e setenta e oito centavos) para aquisição de 14 (quatorze) unidades,
totalizando R$ 69.954,92 (sessenta e nove mil novecentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos).
(Resultado: 0586296).

Desse modo, com arrimo na Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 5.450/2005 (Regulamentação do Pregão na Forma
Eletrônica) e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, AUTORIZO a
contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/09/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590708 e o código CRC 1E2C7E9C.
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10/09/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=801068&tipo=t 1/2

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 

 Data de abertura:  16/08/2019 09:01
 Número da portaria:  120/2019
 Data de portaria:  20/03/2019
 Número do processo:  0002349-08.2019
 Número do pregão:  00036/2019 (SRP)
 Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de computadores para substituir equipamentos
fora de garantia e/ou obsoletos.

    Item 1

Descrição: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR
Descrição Complementar: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR -
ACESSORIO / COMPONENTE
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)
Quantidade: 86 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.341,3300  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA LTDA 86 R$ 3.888,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/09/2019 18:38 Data/Hora Final: 06/09/2019 08:00
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 10/09/2019 13:46
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 3.888,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde.
Ofertada

Data/Hora da
Adesão

1 12.477.490/0002-
81

LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS
LTDA 86 05/09/2019 09:14:12

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

04/09/2019
18:38:00

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 04/09/2019
18:38 com data fim prevista para 06/09/2019 08:00 pelo valor de R$

3.888,0000.
Adesão ao Cadastro

de Reserva
05/09/2019
09:14:11 - Fornecedor 12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E

SERVICOS LTDA aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

10/09/2019
13:46:23

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    Item 2

Descrição: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR
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Descrição Complementar: ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, NOME MICROCOMPUTADOR -
ACESSORIO / COMPONENTE
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim - Percentual: 10,0000% (Normal) + 10,0000% (Adicional)
Quantidade: 14 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.341,3300  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
30.357.688/0001-22 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 14 R$ 4.996,7800

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/09/2019 18:38 Data/Hora Final: 06/09/2019 08:00
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 10/09/2019 13:46
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 4.996,7800
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde.
Ofertada

Data/Hora da
Adesão

1 32.159.298/0001-
73

KL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA EI 14 05/09/2019

15:17:06

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

04/09/2019
18:38:10

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 04/09/2019
18:38 com data fim prevista para 06/09/2019 08:00 pelo valor de R$

4.996,7800.
Adesão ao Cadastro

de Reserva
05/09/2019
15:17:06 - Fornecedor 32.159.298/0001-73 - KL LOCACAO E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EI aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

10/09/2019
13:46:23

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.
Retornem os autos à SLC, para urgentes

providências quanto à publicação do resultado do certame,
convocação dos adjudicatários para assinaturas das
respectivas atas e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2019, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594651 e o código CRC E55B9191.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019091800135
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo TST n° 503.421/2019. Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto:
contratação da empresa IEPI CURSOS LTDA, CNPJ 21.116.968/0001-58, para participação de
5 servidores deste Tribunal no curso "HABILITAÇÃO EM LASER", com carga horária de 60
horas-aula presenciais e 20 horas-aula à distância, ao custo total de R$ 20.000,00.
Fundamento Legal: art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93. Ratificada
pelo Senhor Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria, nos termos do art.
26, caput, da Lei nº 8.666/93.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
1ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

S EC R E T A R I A
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Processo SEI 001155/19-03.01. Segundo Termo Aditivo ao Contrato no 04/2017.
Objeto: Prestação de serviços de Copeiragem. Prorrogação do contrato por doze meses.
Contratante: 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar. Contratada: UNISERV -
UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA., registrada no CNPJ/MF sob o nº 02.294.475/0001-63. Vigência:
de 30/set/2019 a 29/set/2020. Valor: R$ 42.202,94 (quarenta e dois mil duzentos e dois
reais e noventa e quatro centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais estimadas
cada uma em R$ 3.516,91 (três mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e um centavos).
Programa de Trabalho 02.061.0566.4225.0101 - Julgamento de Processos (P.O.). Elemento
de Despesa 33.90.37. Fundamentação Legal: Lei 10.520 de 18/07/2002, Decreto 5.450 de
31/05/2005, na Lei 8.666/93 e na Resolução 98 do CNJ de 10/11/2009. Data da Assinatura:
05/09/2019. ASSINAM: Dr. Alcides Alcaraz Gomes, Juiz Federal da Justiça Militar da União,
pela contratante, e Maria Aparecida Monticelli, pela contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2019 - UASG 90027

Nº Processo: 0006515-78.2019. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de
componentes de microinformática, incluindo assistência técnica da garantia, para atender
a demanda do Tribunal Regional Federal da Primeira Região - TRF1 (Órgão Gerenciador) e
Órgãos Participantes, conforme quantidades e especificações constantes dos Anexos do
Edital.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 18/09/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00039-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 18/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
30/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EDNA MARIA TELLES
Pregoeira

(SIASGnet - 17/09/2019) 90027-00001-2019NE800008

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 90027

Nº Processo: 0020256-25.2018. Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de equipamentos Servidores tipo Rack e Solução de Hiperconvergência, com
assistência técnica pelo período de 60 (sessenta) meses e serviço de instalação, para
atender às necessidades das Subseções e Seções Judiciárias, bem como do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região - TRF1, de acordo com quantidades e exigências constantes
dos Anexos do Edital.. Total de Itens Licitados: 20. Edital: 18/09/2019 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul -
BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00040-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 18/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 30/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIASGnet - 17/09/2019) 90027-00001-2019NE800008

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 29/2019

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telecomunicações
metropolitana e de longa distância para interligação de unidades administrativas e Seções
Judiciárias ao TRF1, necessários ao acesso a sistemas e serviços de TI Regionais, foi
homologado pelo Diretor-Geral, Carlos Frederico Maia Bezerra. Empresas vencedoras:
CLARO S.A, CNPJ: 40.432.544/0001-47, com o valor total para o grupo 1 de R$
2.638.410,92 e CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA, CNPJ: 11.325.221/0001-56,
com os valores totais de R$ 46.324,19, R$ 46.324,19 e R$ 21.085,11, para os itens 15, 16
e 17, respectivamente, conforme Decisão 8903686, constante do PAe/SEI 0015082-
35.2018.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se com vista franqueada a todos os
interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 17/09/2019) 090027-00001-2019NE800008

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019 - UASG 90028

Nº Processo: TRF2-EOF-2019/168. Objeto: Contratação de empresa para prestação dos
serviços de manutenção de 1º, 2º e 3º níveis dos extintores de incêndio, com a
implantação e troca de todas as demarcações dos locais de instalação de todos os
extintores do TRF da 2ª Região e do Centro Cultural Justiça Federal.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 18/09/2019 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua do Acre N. 80 Sala
604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-
00051-2019. Entrega das Propostas: a partir de 18/09/2019 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/09/2019 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 16/09/2019) 90028-00001-2019NE000298

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 62/2019

Processo nº TRF2-EOF-2019/201. Objeto: Aquisição de 02 (dois) compressores de ar
comprimido para uso na Central de água gelada do sistema de refrigeração central e no
setor de carpintaria do TRF da 2ª Região. O Senhor Pregoeiro decidiu da seguinte
forma:a)Item 01: DECLARAR VENCEDORA a empresa SANIGRAN LTDA.; b) Item 02:
ADJUDICAR à empresa SANIGRAN LTDA.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 17/09/2019)
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Madnorte Materiais de Construção Ltda. - ME.;
Objeto: Fornecimento e instalação de piso vinílico em réguas em diversos gabinetes de Juiz
do TRF- 2ª Região, situado a Rua do Acre nº 80, Centro do Rio de Janeiro; Fundamento
legal: Leis 8.666/93 e 10.520/02 e dos Decretos 5.450/05 e 7.892/13; Modalidade de
Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 106/2018; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa:
4.4.90.51.92; Programa de Trabalho: 02.122.0569.14YQ.3341; Valor GLOBAL deste Contrato
é de R$ 40.664,40 (quarenta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta
centavos); Data da assinatura: 13/09/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2018/00248; Contrato nº
038/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0008324-49.2019.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.011.10.2019, firmado em 13/09/2019; Orgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-76 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78; JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO
GROSSO DO SUL, CNPJ nº 05.422.922/0001-00; Fornecedora: TOPOS INFORMÁTICA EIRELI,
CNPJ nº 96.770.573/0001-73; Objeto: fornecimento de dispositivos do tipo token USB para
armazenamento de certificado digital; Vigência: 12 meses, a partir da data de sua
assinatura; Valor Total: R$ 56.875,00; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº
013/2019-RP, com fundamento na Lei nº 8.666/93; Signatários: pelo TRF3ªR, o Sr. Paulo
Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral do TRF 3ª Região, Dra. Luciana Ortiz Tavares Costa
Zanoni, Juiza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciára de São Paulo, Dr. Ricardo
Damasceno de Almeida, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do
Sul e pela Fornecedora, o Sr. DILSON LIMA GOMES, Diretor Comercial.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados no
Diário Oficial da União, Seção 3, nº 239 de 13/12/2018, pág. 162 e nº 114 de 14/06/2019,
pág. 107. As Atas estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e c o s .

São Paulo, 16 de setembro de 2019.
TÂNIA MARIA GUIDO

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2019 - UASG 90031

Nº Processo: 0007181-61.2019. Objeto: Contratação de serviços para assistir e subsidiar
servidor em suas atribuições pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução
de Contratos de serviços da Área de Tecnologia da Informação (TI), por meio da assistência
em Portfólio e Projetos de Informática, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região..
Total de Itens Licitados: 2. Edital: 18/09/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30.
Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n, Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00034-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 18/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
30/09/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCELO NOBRE TAVARES
Diretor do Núcleo de Licitações

(SIASGnet - 17/09/2019) 90031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0002349-08.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 11/09/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 36/2019, cujo
objeto é o Registro de Preços de material de informática - computadores, que foi
adjudicado às empresas DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ Nº 04.602.789/0001-01,
vencedora do item 1, pelo valor total de R$ 334.368,00 e 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA
LTDA , CNPJ Nº 30.357.688/0001-22, vencedora do item 2, pelo valor total de R$ 69.954,92.
Fundamento legal: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e, subsidiariamente, a Lei
8.666/93.

Maceió/AL, 17 de setembro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 1844/2019 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 10/2019. Objeto:
Serviços gráficos para confecção de "revista de jurisprudência 2019". Modalidade de
Licitação: Pregão Eletrônico n. 07/2019. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS. CONTRATADA: SEIKE & MONTEIRO LTDA -EPP. CNPJ: 11.184.290/0001-
97. Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002 e Lei n. 8.666/1993. Dotação
Orçamentária: Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001. Prazo de Vigência: 12
(doze) meses a contar da data de publicação no D.O.U. Preço: Valor global de R$
10.200,00 (dez mil, duzentos reais). Data da Assinatura: 17/06/2019. Assinam: Desdor.
JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Contratante, e o Sr. VICTOR SEIKE MONTEIRO,
pela Contratada.
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: ascom@daten.com.br, licitacao@daten.com.br, analise@daten.com.br
Data: 20/09/2019 01:22 PM
Assunto: Ata de Registro de Preços nº 09-A/2019 (para assinatura)

 
Prezado Senhor,
 
Por condução deste instrumento, apresento os inclusos documentos digitalizados em "pdf", tratando-se
do ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 09-A/2019 , tendo como partes interessadas o TRE/AL e a
empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA

Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 c) Devolver todas as vias para o seguinte destinatário e endereço:
 
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 SLC / COMAP
 Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
 CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
Por obséquio, solicito que as vias do documento NÃO sejam impressas em frente-verso.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.
 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
(82) 2122-7765/7764
 
 

Anexados:

Arquivo: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09-
A-2019 - DATEN TECNOLOGIA LTDA- PA 2349-
08.2019.pdf

Tamanho:
103k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

 
 
 
 

E-mail envio ARP nº 09-A/2019 para assinatura da empresa (0597545)         SEI 0002349-08.2019.6.02.8000 / pg. 666



23/09/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=T6ZHVUZNHULNS&View=Message&Print=Yes&Number=2495&FolderI…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=T6ZHVUZNHULNS&View=Message&Print=Yes&Number=2495&FolderID=10 1/1

De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: licitacoes@4fti.com.br
Data: 23/09/2019 03:51 PM
Assunto: Envio da Ata de Registro de Preços nº 09-B/2019 (para assinatura)

Prezado Senhor,
 
Por condução deste instrumento, apresento os inclusos documentos digitalizados em "pdf", tratando-se
do ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 09-B/2019 , tendo como partes interessadas o TRE/AL e a
empresa 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 c) Devolver todas as vias para o seguinte destinatário e endereço:
 
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 SLC / COMAP
 Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
 CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
Por obséquio, solicito que as vias do documento NÃO sejam impressas em frente-verso.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.
 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
(82) 2122-7765/7764
 
 

 

 
 

Anexados:

Arquivo: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09-
B-2019 -4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
- PA 2349-08.2019.pdf

Tamanho:
104k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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