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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 8 / 2019

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data

Centers.

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.

Terminais multimídia 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;

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;
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação.

Há previsão no Item 21 do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2019 e estão previstos na Proposta
Orçamentária 2019, Equipamentos de processamento de dados, Código de
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classificação da fonte de recurso: 4490.52.35, valor estimado de R$ 45.000,00.

 

3. Lista de requisitos:

Serão detalhados  no Termo de Referência.

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

Dotar o TRE/AL de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data
Centers.
5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante demandante: Coordenador de Infraestrutura/STI

Integrante técnico: Chefe da Seção de Apoio ao Usuário/COINF

6. Fonte do recurso orçamentário:
Orçamento de Material Permanente de TI, exercício 2019.

Equipamentos de processamento de dados

Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35

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, nota
de empenho ou documento equivalente.
Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;

A 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;
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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;

A aquisição deverá ser entregue preferencialmente até
maio/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:
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

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.
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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.

Maceió, 30 de janeiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/01/2019, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494414 e o código CRC 4D60D369.

0000829-13.2019.6.02.8000 0494414v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0494414)  e, se
possível, autorize o desenvolvimento das providências
administrativas subsequentes, a fim de assegurar a aquisição
 em tela.

Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
indico o titular da Coordenadoria de Infraestrutura, como
integrante demandante, e o titular da Seção de Gestão de
Infraestrutura, como integrante técnico.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/01/2019, às 17:41, 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
0494426 e o código CRC 3A0A3D92.

0000829-13.2019.6.02.8000 0494426v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0494414) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
assegurar à aquisição de terminais multimídia (KVM).

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

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

 
Ressalto que a aquisição ora demandada

está prevista no plano de contratações de soluções de TIC
2019 (processo SEI nº 0010717-40.2018.6.02.8000), com o
valor estimado de R$ 45.000,00.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 31/01/2019, às 15:15, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494845 e o código CRC 130AE607.

0000829-13.2019.6.02.8000 0494845v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2019.
Considerando a proposta de aquisição de terminais

multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, consoante
Documento de Oficialização de
Demanda (0494414), 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
01/02/2019, às 07:41, 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
0494878 e o código CRC 62E707E9.

0000829-13.2019.6.02.8000 0494878v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.
À STI.

 
Senhor Secretário,
 
Devolvo os autos a V. Sa. para ratificação da

demanda, considerando a informação nos autos do
SEI 0007945-07.2018.6.02.8000, evento nº 0504209, de que o
Plano de Contratações de TI encontra-se em processo de
revisão.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2019, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504994 e o código CRC FDE63037.

0000829-13.2019.6.02.8000 0504994v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Considerando que a revisão do plano de

contratações de TI é referente apenas à correção de valores
(informações pendentes até manifestação da COFIN) e à
eventual adequação de quantitavos que pode ser realizada em
momento posterior, sugiro que o trâmite do processo tenha
continuidade (indicação de integrante administrativo e
publicação de portaria), a fim de não causar prejuízos futuros
decorrentes de morosidade.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/02/2019, às 12:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506378 e o código CRC 6E77AF87.

0000829-13.2019.6.02.8000 0506378v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Indicação. Servidor. Integrante Administrativo.

Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers.
 
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 Carlos
Vieira Costa, lotado na Seção de Patrimônio deste Tribunal.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/02/2019, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508808 e o código CRC 0876DBBA.

0000829-13.2019.6.02.8000 0508808v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de

Tecnologia da Informação (0494845) e de Administração
(0508808), e o Documento Oficial de Demanda (0494414), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento a fim de assegurar a aquisição de terminais multimídia
(KVM), como integrantes demandante e técnico, respectivamente, o
Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da Seção de Gestão de
Infraestrutura, bem como, para atuar como integrante
administrativo, o servidor o servidor Carlos Vieira Costa.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/02/2019, às 19:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509344 e o código CRC 3C04C66E.

0000829-13.2019.6.02.8000 0509344v1
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PROCESSO : 0000829-13.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento para aquisição de terminais multimídia (KVM).

 

Decisão nº 687 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão da Senhora Diretora-Geral em
exercício, constante no evento SEI 0509344.

Isto posto, APROVO a composição da Comissão
de Planejamento a fim de assegurar a aquisição de terminais
multimídia (KVM), conforme Documento de Oficialização de
Demanda (0494414), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
cujos membros, representantes das unidades demandante e técnica,
serão, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe
da Seção de Gestão de Infraestrutura, e como representante
administrativo, o servidor Carlos Antônio Vieira Costa, lotado na
Seção de Patrimônio.

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

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/03/2019, às 15:37, 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
0509778 e o código CRC 582BC88D.

0000829-13.2019.6.02.8000 0509778v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 89/2019 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 0000829-
13.2019.6.02.8000 ;

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 a fim de assegurar a aquisição de
terminais multimídia (KVM), conforme Documento de Oficialização de Demanda, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013, cujos membros, representantes das unidades
demandante e técnica, serão, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o
Chefe da Seção de Gestão de Infraestrutura, e como representante administrativo, o
servidor Carlos Antônio Vieira Costa, lotado na Seção de Patrimônio.

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

PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Desembargador Presidente

Maceió, 08 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 08/03/2019, às 11:06, 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
0511253 e o código CRC CD6C7E71.

0000829-13.2019.6.02.8000 0511253v3

Publicador_DJE nº 20190045
Disponibilização: 11/03/2019
Publicação: 12/03/2019

Portaria Presidência 89 (0511253)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 13



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 89/2019, foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 045, de 12/03/2019, às fls. 05/06.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 13/03/2019, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513240 e o código CRC 33A842BE.

0000829-13.2019.6.02.8000 0513240v2
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.
Publicada a Portaria Presidência nº 89/2019 no

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos termos da Certidão 0513240, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração e à STI para ciência aos interessados e
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/03/2019, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513244 e o código CRC 61467138.

0000829-13.2019.6.02.8000 0513244v1
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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.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para que

os interessados tenham ciência da designação do Senhor
Presidente.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 15/03/2019, às 11:16, 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
0514894 e o código CRC A3E8030F.

0000829-13.2019.6.02.8000 0514894v1
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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.
Sigam os autos à COMAP, para ciência do servidor

designado para compor a equipe de planejamento de que trata
a Portaria Presidência 89 (0511253).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/03/2019, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515221 e o código CRC B5F5215D.

0000829-13.2019.6.02.8000 0515221v1
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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 março de 2019.
 
 
À SEPAT

 

Remeto os presentes autos, para que seja dada ciência ao
servidor designado pela Portaria Presidência 89 (0511253), senhor
Carlos Antônio Vieira Costa.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/03/2019, às 12:16, 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
0515248 e o código CRC 6B801FBE.

0000829-13.2019.6.02.8000 0515248v1
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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
 

Necessidade de aquisição de equipamentos KVM compatíveis
com os servidores utilizamso nos data centers principal e de contingência, em
substituição aos equipamentos atuais que são incompatíveis com os novos
modelos de servidores em uso devido à alta resolução de tela.

 
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas
Especificações técnicas mínimas (Serão definidas em detalhes no Termo de
Referência)

  03 (três) Kits composto por console e comutador KVM;

Acompanhar cabos para interconexão com os servidores;

Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600
pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels;

O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;

Garantias mínima de 12 meses.

 

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
Vários fabricantes disponibilizam equipamentos KVM em seus

catálogos de produtos.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Ministério da Defesa, Pregão Eletrônico 39/2018, Item 5.12 (Apenas o comutador)

Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande de Norte, Pregão Eletrônico
20/2018, Item 9 (Apenas o comutador)
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Ministério do Meio Ambiente, Pregão Eletrônico 7/2018, Item 4 (Apenas
comutador)

Ministério da Educação, Pregão Eletrônico 135/2017, Item 6 (Apenas o
comutador)

TRE-PB, Pregão Eletrônico 29/2018, Item 5

Conselho Federal de Administração, Pregão Eletrônico 23/2016, Composição dos
Itens 1 e 2

5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

Como se pretende adquirir kits com KVM e console, não se vislumbra alternativa.

6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):
Não se aplica.

7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):
Não se aplica, considerando-se cumulativamente o exposto no

Item 5 do presente documento.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

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

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

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

Os custos serão estimados de forma mais precisa pela SEIC em momento oportuno.

Todavia, na forma do DOD, há previsão no Item 21 do Plano de Contratações de
Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2019 e estão
previstos na Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de processamento de
dados, Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35, valor estimado de R$
45.000,00.

12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
Efetivamente, trata-se de substituição de equipamentos

defesados ou danificados.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Aquisição de comutadores KVM e consoles.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

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.
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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;
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação.

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

Substituiçao de equipamentos obsoletos ou danificados
Permitir ajustes técnicos locais diretamente nos servidores
Permitir o acompanhamento de ações que necessitem acesso ao console dos
servidores
Facilitação de acesso local em caso de eventos emergenciais

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A aquisição está limitada, neste estudo preliminar, a 03

(três) equipamentos, contemplando os data centers principal e de
contingência.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Não há necessidade de ajustes para a utilização dos
equipamentos.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Há previsão no Item 21 do Plano de Contratações de Soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2019 e estão previstos na
Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de processamento de
dados, Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35, valor estimado
de R$ 45.000,00.
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 trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

Não se aplica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
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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):

Deverá ser realizada de maneira integral, não cabendo
parcelamento

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

É sugeriga a adjudicação por item, por se tratar de produto
único.

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 equipamentos, 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. 

Com base no Plano de Contratações de TIC/2019, 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.
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20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):

Na forma da Portaria TRE/AL 89/2019, doc. 0511253:

Integrante Demandante: Coordenador de Infraestrutura de TI

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

 

Integrante Técnico: Chefe da Seção de Suporte Operacional, atual Seção de Gerência de
Infraestrutura

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

 

Integrante Administrativo: Carlos Antônio Vieira Costa.

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.

A pretendida contratação sugere a ampliação de segurança e confiabilidade da
comunicação das zonas eleitorais. Neste sentido, caso não ocorra a contratação
também não serão implementadas as melhorias presentidas, tornando a malha de
comunicação mais vulnerável em certos aspectos.

 

Risco
1

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

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Impossibilidade de
acesso local aos
servidores

Dificuldade de
recuperação ou  de

servidores em c

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável
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1

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

STI

 

Risco
2

Risco: Atraso na aquisição

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Em caso de falha nos servidores,
impossibilidade de acesso local
aos mesmos

Paralisação
dos serviços

atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1 Solicitação de aceleração de
trâmites internos. STI

 

 

 

Risco
3

Risco: Atraso na entrega da solução

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2 Impossibilidade de acesso
local aos servidores

Paralisação dos
serviços atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Responsável
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Id Contingência Responsável

1 Notificar a contratada. Gestor do
contrato

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Nome: Deltacable
Sítio: http://www.deltacable.com.br/
Telefone: 41 3021-1723 / 41 99645-0711
E-mail: cacilda.caetano@deltacable.com.br
Contato: Cacilda Caetano

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

Nome: TELTEC NETWORKS
Sítio: http://atasteltec.com.br
Telefone: 81 2122-3023

Nome: PISONTEC
Sítio: http://www.pisontec.com
E-mail: michel@pisontec.com

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

Nome: SWT
Sítio: http://www.swt.com.br/
Email: bsabino@swt.com.br
Telefone: 32213731

Nome: GETROTECH
Sítio: http://www.getrotech.com.br/
Telefone: (11) 2673-1111 / 2942-1212
Email: tatiane.lino@getrotech.com.br

Nome: PCT Informática
Sítio: http://www.pctinformatica.com.br/
Telefone: (82) 3241-5300
Email: pct@pctinformatica.com.br

Nome: Belver
Sítio: http://www.belver.com.br
Telefone: (19) 3237-4092
Email: rodolfo@belver.com.br
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Nome: Altasnet
Sítio: http://www.grupoinovva.com.br
Telefone: (31) 3449-4516
Email: arnaldo.paula@altasnet.com.br

Nome: XTECH
Sítio: http://www.xtech.com.br
Telefone: (55) 2626-9593

Nome: Net Computadores
Sítio: http://www.netcomputadores.com.br
Telefone: (19) 3481-2667

Nome: Tradework
Sítio: http://www.tradework.com.br
Telefone: 0800 808 0999

 

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

Maceió, 29 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 05/04/2019, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 05/04/2019, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Chefe de
Seção, em 06/05/2019, às 14:41, 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
0521717 e o código CRC ACD28228.

0000829-13.2019.6.02.8000 0521717v29
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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 abril de 2019.
À SEPAT
Ao servidorCarlos Antônio Vieira Costa - Membro da

Comissão de Planejamento - Portaria 89/2019 - 0511253
 
Sr. Membro,
 
Informo que os Estudo Preliminares da contratação em

tela, doc. 0521717, estão no aguardo de sua avaliação e eventual
concordância, tendo os mesmo sido disponibilizados via bloco de
assinaturas.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 05/04/2019, às 10:48, 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
0525304 e o código CRC 2EFF379C.

0000829-13.2019.6.02.8000 0525304v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.
À SEPAT
Ao servidorCarlos Antônio Vieira Costa - Membro da

Comissão de Planejamento - Portaria 89/2019 - 0511253
 
Sr. Membro,
 
Passados 30 (trinta) dias reitero o Despacho

COINF 0525304.
 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 06/05/2019, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536490 e o código CRC 75CC53C9.

0000829-13.2019.6.02.8000 0536490v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.
À SEGI
 
Sr. Chefe, 
 
Para as providências relativas à confecção do

Termo de Referência.
 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 06/05/2019, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536582 e o código CRC B95F5432.

0000829-13.2019.6.02.8000 0536582v1
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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 20 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers.

02. Quantidades

 

Item Descrição Qtd

01  Kits composto por console e comutador KVM 03

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

 03 (três) Kits composto por console e comutador KVM;

Acompanhar cabos para interconexão com os servidores;

Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600 pixels até pelo menos
1600 x 1200 pixels;

O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;

Garantias mínima de 12 meses.

04. Valor Estimado

 

Item Valor (R$)
01  

 

05. Justificativa Efetivamente, trata-se de substituição de equipamentos defesados ou danificados.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) 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). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega
 

Seção de Almoraxifado deste Tribuinal

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
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):
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Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data
Centers.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Necessidade de aquisição de equipamentos KVM compatíveis com os servidores
utilizamso nos data centers principal e de contingência, em substituição aos
equipamentos atuais que são incompatíveis com os novos modelos de servidores em
uso devido à alta resolução de tela.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Munir a equipe especializada em infraestrutura de equipamento que permita acesso
rápido e com resolução de tela efetiva aos diversos servidores instalados nos Data
Centers deste Regional.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Substituiçao de equipamentos obsoletos ou danificados
Permitir ajustes técnicos locais diretamente nos servidores
Permitir o acompanhamento de ações que necessitem acesso ao console dos
servidores
Facilitação de acesso local em caso de eventos emergenciais

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;
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação.

Há previsão no Item 21 - Terminal Multimídia do Plano de Contratações de Soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2019 e estão previstos na
Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de processamento de dados, Código de
classificação da fonte de recurso: 4490.52.35, valor inicial estimado de R4 45.000,00 e
readequado para R$ 8.302,50.

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-
tic-2019

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 0000829-13.2019.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A demanda prevista e contratada se referem a 03 (três) Kits de
equipamentos.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

No que tange a soluções disponíveis no mercado existem vários
fabricantes que fornecem equipamentos que se adequam às características.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O equipamento pretendido tem natureza comum ao mercado,
existindo diversos equipamentos de fabricantes e modelos distintos que
podem adender ao exigido.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será por item (item único).

2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será de 12 (doze) meses
 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer

adequação por se tratar de produto que fora de pleno uso por este
Tribunal.demanda muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. Acompanhar cabos para interconexão com os servidores;

2. Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600
pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels;

3. O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;;

4. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
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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 1 - Kit Console Retrátil com KVM
1.       Condições Gerais da Contratação
1.1.     Todos os produtos fornecidos devem ser do mesmo fabricante (console,
cabos e comutador KVM);
1.2.     Os produtos devem ser novos e estar em produção. Não serão aceitos
equipamentos descontinuados;
1.3.     Deve ser apresentada documentação oficial e/ou URL do site do
fabricante, que venha a comprovar as especificações de cada item fornecido. A
simples repetição das especificações aqui apresentadas não será aceita como
comprovação de adequação;
1.4.     Devem ser fornecidos, na proposta, os números de identificação de
produto (partnumber ou similar) de todos os equipamentos ofertados;
1.5.     Os equipamentos devem ser entregues acondicionados adequadamente
em suas embalagens originais;
1.6.     O fornecimento de todos os acessórios de hardware necessários à
instalação, funcionamento e compatibilização da solução ofertada;
1.7.     Todos os equipamentos devem ser fornecidos com suporte nativo à
instalação em rack padrão de 19". Não serão aceitas modificações ou
adaptações para adequação deste item;
1.8.     Acompanhar a documentação técnica completa e atualizada contendo
os manuais de instalação e qualquer outra documentação adicional
necessária;
1.9.     O prazo máximo para a entrega das soluções é de 45 (quarenta e cinco)
dias;
1.10. Deve estar incluso na proposta o serviço de instalação dos produtos
ofertados, incluindo fixação nos racks, interligação dos
servidores/equipamentos e organização dos cabos;
1.11. As configurações exigidas são mínimas, sendo aceitos equipamentos e
demais componentes com características superiores, desde que sejam
completamente compatíveis com as especificações exigidas.
 
2.       Detalhamento
2.1.     Kit composto por console e comutador KVM;
2.2.     A console deve ser do tipo retrátil com trilhos deslizantes, devendo
ocupar a altura máxima de 1U no rack, quando recolhida;
2.3.     A console deve ter teclado;
2.4.     Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de
800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels;
2.5.     A console deve ter suporte à suspensão automática (standby) quando o
sistema é fechado;
2.6.     Deve contar com teclado e dispositivo apontado integrado do tipo
touchpad ou trackball, com no mínimo 02 (dois) botões;
2.7.     Quando em operação, a console não deve impedir a utilização do espaço
útil do rack para outros equipamentos;
2.8.     O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 (oito)
servidores;
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2.9.     Ajustes do KVM devem ser exibidos na tela (OSD);
2.10. O KVM deverá ter suporte nativo para fixação em rack padrão de 19”;
2.11. Permitir a nomeação das portas do KVM para rápida
identificação/seleção dos servidores conectados;
2.12. Acompanhar 08 cabos para permitir a conexão da quantidade máxima de
servidores, com tamanho mínimo de 2,5 metros cada;
2.13. Alimentação elétrica da console e do comutador KVM deve ter seleção
automática de voltagem 100-240VAC, no novo padrão brasileiro de plugs de
tomadas;
2.14. Interfaces padrão USB nativas, para mouse e teclado. Não será permitido
o uso de adaptadores para adequação a esta exigência;
2.15. Interface padrão VGA para vídeo;
2.16. Deve ter compatibilidade de funcionamento com servidores Windows e
Linux.;
2.17. Garantia mínima do fabricante: 12 meses;
 
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)

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

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

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

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

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

1. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;

2. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);

3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

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

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

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, o(s) equipamento(s) será(ão) submetido(s) à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo ou
substitutivamente Relatório de Análise Técnica.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamento com software embarcado, cujos
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direitos autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e
internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:

Acompanhar cabos para interconexão com os servidores;

Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600
pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels;

O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;;

Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.

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

 

Esta contratação não contém modelos de documentos.

 
Maceió, 07 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 07/05/2019, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0537245 e o código CRC 4BC178AC.

0000829-13.2019.6.02.8000 0537245v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0537245, 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 07/05/2019, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0537299 e o código CRC 2110F57D.
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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 15:40, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542816 e o código CRC 928620B1.
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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

SEI0537245, 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 17:54, 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
0542998 e o código CRC FEA44D4B.
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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 0542998, firmado pelo Secretário de Administração, e à luz
do art. 7º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, determino o
encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para a competente instrução visando à aquisição de  terminais
multimídia (KVM) para uso nos Data Centers.

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
0543494 e o código CRC A26570F0.

0000829-13.2019.6.02.8000 0543494v1
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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 0543494, 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 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543885 e o código CRC C2C67A46.
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E-mail - 0544426

Data de Envio: 
  20/05/2019 15:43:36

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 terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers- TRE-AL

Mensagem: 
   Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 03 (três) Terminais multimídia (KVM) para uso
nos Data Centers, 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_0537245.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 09:50 AM

Assunto: [seic] RES: Solicitação- Cotação-Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers- 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 14:44

 Assunto: Solicitação- Cotação-Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso
nos Data Centers- TRE-AL

  
 Prezado Senhor(a),

  
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 03 (três) Terminais
multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, 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.
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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=DE99E4008D.A9F4F
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De: "Adriana Hilleshein (Teltec Solutions)" <adriana@teltecsolutions.com.br>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
CC: "Ana Carolina Silva (Teltec Solutions)" <ana@teltecsolutions.com.br>
Data: 21/05/2019 11:27 AM
Assunto: [seic] Solicitação- Cotação-Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers- TRE-AL
 
Bom dia Antônio, 

  
Agradeço o contato, porém, não possuímos o produto especificado em portfólio. 

  
Aproveito para lhe atualizar sobre novos equipamentos registrados em Ata que
podem vir ao encontro de alguma demanda urgente do TRE
https://teltecsolutions.com.br/atas/

  
Permanecemos à disposição para cotações de soluções em portfólio.

  
 
Atenciosamente, 

  
 Adriana Hilleshein

 Executiva de Contas
 Teltec Solutions

 +55 48 3031-3461  |  cel: +55 48 9 9104-8093
 Email: adriana@teltecsolutions.com.br

 Mundo Teltec: https://teltecsolutions.com.br/mundo-teltec/blog/
  

  
  
 
 Em 21/05/2019 11:01, "Thiago Rosa (Teltec Solutions)"
<thiago@teltecsolutions.com.br> escreveu:

  
    

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

     Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2019 15:44
     Assunto: Solicitação- Cotação-Aquisição de terminais multimídia (KVM) para

uso nos Data Centers- TRE-AL
     

      Prezado Senhor(a),
     

     
     O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 03 (três)

Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, 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.
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    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

     
     
  

 
 
Anexados:

 
Arquivo:
Termo_de_Referencia___TIC_0537245.html

Tamanho:
152k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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E-mail - 0545157

Data de Envio: 
  21/05/2019 15:02:54

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 terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers- TRE-AL

Mensagem: 
   Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 03 (três) Terminais multimídia (KVM) para uso
nos Data Centers, 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_0537245.html
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De: Mary Machado <mary@7secure.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 23/05/2019 09:04 AM
Assunto: [seic] Solicitação- Cotação-Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers- TRE-AL
 
 
Bom dia Antonio,
 
 
Em breve encaminho a cotação para você!
 
Abraço!
 
Atenciosamente,

  
 
Em seg, 20 de mai de 2019 às 15:44, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

  Prezado Senhor(a),
  

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 03 (três)
Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, 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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De: Micro Master Informatica <licita@micromaster.net.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 23/05/2019 05:19 PM

Assunto: [seic] ENC: Solicitação- Cotação-Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers- TRE-
AL

 

Boa tarde Sr. Antônio.

Não trabalhamos/fornecemos esse tipo de material.

Qualquer outra necessidade estamos a disposição.
 
Atenciosamente,
 
Joedilson
 
________________________________________

 De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
 Enviado: terça-feira, 21 de maio de 2019 15:02

 Assunto: Solicitação- Cotação-Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso
nos Data Centers- TRE-AL

  
 Prezado Senhor(a),

  
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 03 (três) Terminais
multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, 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
  

 

Livre de vírus. www.avast.com.
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-- 
 

 
 
Anexados:

 
Arquivo:
Termo_de_Referencia___TIC_0537245.html

Tamanho:
152k

Tipo de Conteúdo:
text/html

E-mail Resposta Empresa Micromaster (0546474)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 51

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=CHUQYXXWK3MQ6&View=Attachment&Number=23969&FolderID=0&Part=2&Filename=Termo_de_Referencia___TIC_0537245.html


28/05/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=O75485695G26C&View=Message&Print=Yes&Number=23991&FolderI…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=O75485695G26C&View=Message&Print=Yes&Number=23991&FolderID=0 1/1

De: Cristino Hermano de Bulhões <cristinobulhoes@tre-al.jus.br>
Para: "compras List Member" <compras@tre-al.jus.br>
Data: 28/05/2019 04:04 PM
Assunto: [compras] Cotação - Procedimento SEI nº 0000829-13.2019.6.02.8000
 

Prezados,

 

Na intenção de auxiliar, consegui duas cotações online do produto Terminais Multimídia KVM, nos site
www.netcomputadores.com.br e www.shopfive.com.br, que seguem em anexo.

 

Adicionalmente, sugiro solicitarem cotações nestas outras empresas:

 

www.finktecnologia.com.br
www.seccon.net.br
www.blackbox.com.br  
www.atera.com.br
www.5ti.com.br
www.microsafe.com.br
www.xtech.com.br

 

Atenciosamente,
 

 

--  
Cristino Hermano de Bulhões 
TRE-AL/STI/CIE 
Seção de Gerência de Infraestrutura 
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751 
Telefone Móvel: (82) 99114-9951 
E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br 
 
As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário
 

 
 
Anexados:

 
Arquivo: Net Computadores - Cotação Kit KVM.pdf Tamanho: 299k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: Shopfive - Cotação KVM.pdf Tamanho: 346k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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 Ofertas
DA TV  Olá, faça

LOGIN  

  MEUS PEDIDOS   BLOG   CONTATO   SOBRE NÓS

Busque aqui o produto desejado

AUTOMAÇÃO COMERCIAL INFORMÁTICA REDES SERVIDORES NOBREAKS IMPRESSORA GAMES DEMAIS CATEGORIAS MAIS VENDIDOS

LISTA DE COTAÇÃO FECHAR COTAÇÃO

ZERAR LISTA DE COTAÇÃO CONTINUAR COMPRANDO

NOME DO PRODUTO   PREÇO UNITÁRIO OBSERVAÇÃO QTD SUB-TOTAL  

ATUALIZAR VALORES

APC CHAVEADOR KVM
DIGITAL, SUPORTA 1
USUARIO REMOTO E 1
LOCAL PARA ACESSAR 16
SERVIDORES (VIRTUAL
MACHINE HABILITADO
VIA 1 SERVIDOR VM) -
KVM1116P  

De : 
R$6.450,00  

Por :  
R$6.281,00

Coloque aqui 
sua observação

1 R$6.281,00

APC CONSOLE LCD 17"
(COMPOSTO DE
TECLADO, MOUSE E
PAINEL LCD 17") PARA
RACK - 1U- AP5717  

De : 
R$8.200,00  

Por :  
R$7.231,58

Coloque aqui 
sua observação

1 R$7.231,58

APC CABO KVM IP - USB
PARA CONEXÃO COM
SERVIDORES
VIRTUALIZADOS
(VIRTUAL MACHINE) -
KVM-USBVM  

De : 
R$650,00  

Por :  
R$542,92

Coloque aqui 
sua observação

8 R$4.343,36

Você possui alguma observação sobre sua
cotação?

OBSERVAÇÕES

Qual o meio de pagamento que pretende
usar? *

Email *

PREENCHA SEUS DADOS

FECHAR COTAÇÃO

Selecione...

 
 

SUB-TOTAL R$17.855,94

Lista de cotações atualizada com sucesso

FORMAS DE PAGAMENTO  POLÍTICA DE PRIVACIDADE  CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO  BOLETO PARCELADO  SOBRE NÓS  CONTATO

PRINCIPAIS MARCAS

FIVE TECNOLOGIA NA MÍDIA

ENCONTRE NOSSOS PRODUTOS EM PARCEIROS

REVENDA OFICIAL

FORMAS DE PAGAMENTO

    

      

        

SHOPFIVE SOCIAL

 
SIGA NO 
FACEBOOK

SELOS E SEGURANÇA

 

SHOPFIVE COMERCIO DE MAQUINAS E INFORMATICA LTDA CNPJ 30.894.918/0001-92

‹ ›

10Todos

 COMPRE PELO WHATSAPP. 
CLIQUE AQUI.
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Procurar por Produto BUSCAR MEU CARRINHO

R$ 13.253,24

 
 MEU CADASTRO  MEUS PEDIDOS  TERMOS DE VENDA  19 3481-2667       19 3483-4733

    Passo 1

  Frete e Tributação ICMS Saiba mais

 

    Alagoas  

 

    Pessoa Jurídica não Contribuin

 
 
 

Calcular  

 

    Passo 2

  Escolha o Tipo de Envio

  Transportadora R$ 380,00  

 

Especialista em hardware para TI empresarial

 

 Carrinho de Compra
 
Precisa de ajuda? Entre em contato por aqui!

 Televendas: (19) 3481-2667   |   (19) 3483-4733
 VOLTAR ÀS COMPRAS

 
 

  PRODUTO PREÇO UNITÁRIO QTD.

CABO PARA CHAVEADOR KVM TRENDNET 3 METROS
 Part Number: TK-CU10

 Item Novo - Embalagem Comercial   |   Envio Imediato
 

R$ 99,51 8
 

Alterar quantidade

CHAVEADOR KVM 8 PORTAS USB/PS2 OSD 1920X1440
 Part Number: MUC81

 Item Novo - Embalagem Comercial   |   Envio Imediato
 

R$ 743,81 1
 

Alterar quantidade

GAVETA KVM ATEN LCD 17 1U 8 PORTAS
 Part Number: CL1008

 Item Novo - Embalagem Comercial   |   Envio Indisponivel no momento
 

R$ 13.038,67 1
 

Alterar quantidade

 
Seu pedido tem produto(s) desatualizado(s) vinculados ao estoque do distribuidor. 
- Caso queira prosseguir com a compra e o produto estiver indisponível, você será avisado via e-mail e solicitaremos seus dados bancários para estorno do pagamento. 
- Se preferir, solicite aqui a atualização de preço e prazo antes de comprar. E-mail:   

 
 

*Caso seu pedido contenha mais de um item, considere o maior prazo de envio. Não enviamos pedidos parcialmente.
 

 

 

 
 
 

 FINALIZAR PEDIDO

 
 

 
 

MINHA
 CONTA  

MEUS
 PEDIDOS  

ATENDIMENTO
 POR E-MAIL  

TERMOS
 DE VENDA   (19) 3481-2667

 (19) 3483-4733

RECEBA EM SEU E-MAIL
 NOSSAS OFERTAS NOME: E-MAIL:

 
AVISO IMPORTANTE:

 Pessoas jurídicas dos estados de: Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Sergipe, �rmaram protocolo com o estado de São Paulo e estão sujeitos a recolhimento antecipado da GNRE tanto na aquisição de produtos destinados a
REVENDA quanto aos destinados a USO/CONSUMO. Caso se enquadre nesses casos, o setor �scal de nossa empresa entrará em contato para informar o valor a ser
pago que é de responsabilidade do comprador (destinatário). 
 
PESQUISE POR:

 Pesquise por: AMD, Apresentador, Bateria de Nobreak, Bateria para Nobreak, Cabo de Controladora, Cabo Mini SAS, Cabo para Controladora, Cabo SAS, Cartucho de
Tinta, Certi�cador de Rede, Chassis de Servidor, Chassis Server, Componentes Eletronicos, Controladora de Backup, Controladora DELL, Controladora HBA,
Controladora RAID, Controladora SAS, Controladora SATA, Controladora SCSI, Controladora Serial, Drive Tray, Etiquetadora, Ferramentas de Rede, Ferramentas para
Rede, Fibra Óptica, Fita de backup, Fita LTO, Fluke, Fonte de Alimentação, Fonte DELL, Fonte de servidor, Fonte Hot Swap, Fonte HP, Fonte IBM, Fonte para Servidor,
Fonte Proliant, Fonte Real, Fonte Redundante, Fonte Server, Gabinete de Servidor, Gabinete para Servidor, Gabinete Servidor, Gaveta de HD, Gaveta de Servidor,
Gaveta para HD, Gaveta para Servidor, Gaveta Server, HD DELL, HD de Servidor, HD Externo, HD HP, HD IBM, HD para Servidor, HD SAS, HD SATA, HD Server,
Impressora de Etiqueta, Impressora Fiscal, Impressora Térmica, Intel, Intercomunicador, Kingston, Kit Trilho, KVM, Lan Tester, Long Rang, Memoria de Servidor,
Memoria para Servidor, Memoria Server, Microsoft, Monitor Full HD, Monitor HDMI, Motherboard Server, Mouse, NetBook, Netbooks, Nobreak, No Break, Nobreaks,
Notebook, Notebooks, Nvidia Quadro, Pen Drive, Placa Controladora, Placa de Rede Dual Port, Placa de Rede Gigabit, Placa de Rede Quad Port, Placa de rede Server,
Placa de Rede Server, Placa de Video, Placa HBA, Placa mae Server, Placas de Video, Placa Serial, Placas Video, PNY, Processador AMD, Processador Intel, Rack de
Servidor, Rack para Servidor, Rack Server, Radio Comunicador, Radio HT, Radio UHF, Radio VHF, Roteador de longo alcance, Roteador sem Fio, Scanner, Scanners,
Seagate, Servidor, Servidores, SFF8088, SFF-8088, SFF8482, SFF-8482, SSD, Storage, Switch, Switch KVM, Tablet, Teclado, Testadores de Rede, Toner, Toners,
Transceiver, Transmissor de video, Transmissores de vídeo, Trilho de HD, Trilho de Servidor, Trilho para HD, Trilho para Servidor, Unidade de Backup, Unidade LTO,
Unidade NAS, VoIP, Wireless, Workstations
 
 
 

MINHA CONTA 
 
• Minha Conta

 • Meus Pedidos
 • Fale Conosco

 • Ombudsman
 

 

SOBRE A EMPRESA 
 
• Sobre Nós

 • Trabalhe Conosco
 • Equipe Net

 • Principais Clientes
 • Localização

 

 

FERRAMENTAS 
 
• Mapa do Site

 • Trocas e Devoluções
 • RMA ou Suporte Técnico

 • Catálogo por Marca
 • Paypal

 

 

INFORMAÇÕES 
 
• Prazo de Envio

 • Formas de Pagamento
 • Termos de Venda

 • Termos de Uso
 • Informações Gerais

  
 

FORMAS DE PAGAMENTO:
 

  

 
 

Net Computadores® - Av Angelo Franzin, 410, Rosa da Fonseca - São Pedro, SP - CEP: 13520-000. 
 Atendimento ao cliente de segunda a sexta-feira, das 08:30 as 17:30.

 Fone: (19) 3481-2667     E-mail: sac@netcomputadores.com.br     CNPJ: 02.465.944/0001-60
 Net Computadores é marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).Anexo Cotações em Sítios Eletrônicos Especializados (0548149)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 54



28/05/2019 Cabo Serial para KVM Switch digital KVM-SERIAL - Cinco TI
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 Voltar aos resultados da pesquisa para "APC CHAVEADOR KVM DIGITAL" (4 outros resultados)

Acessórios Cabo

 
 

Cabo Serial para KVM Switch digital KVM-SERIAL

Fabricante: APC
Atualizado em: 01/09/2015

Part-number: KVM-SERIAL

Condição Novo

R$ 282,00
Orçamento ainda vazio

FICHA TÉCNICA

MAIS INFORMAÇÕES

  Cabo Serial para KVM Switch digital KVM-SERIALAcessórios

contato mapa do site
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Nome de marca APC

Modelo do produto APC KVM 2G

Tipo de produto Cabo KVM

Conector na primeira extremidade 1 x RJ-45 Feminino Rede

Conector na segunda extremidade 1 x Tipo A Masculino Teclado/mouse

Conector na segunda extremidade 1 x 15-pino HD-15 Feminino VGA

Condutor Cobre

Adequado para dispositivo Chaveador KVM

Adequado para dispositivo Teclado

Adequado para dispositivo Mouse

Adequado para dispositivo Monitor

Peso (aproximado) 100 g

Garantia limitada 2 Anos

*  Condição válida para a data de atualização deste produto. 
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual. 
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de
alíquota. 
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.

CONDIÇÕES

30 OUTRAS OPÇÕES

Adaptador USB Trendnet TU3-
ETG

 

Suporte Samsung STB-4150V

 

Acessório Hp - Adaptador
AS615AA
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Cabo Hp 407339-B21

 

Bateria Motorola DE MC3100
BTRY-MC31KAB02

 

Bateria Motorola

 

Capa protetora Motorola para
coletores da família MC3090

 

Chaveador Analógico
Trendnet, TK-207K

 

Injetor PoE Motorola AP-
PSBIAS-2P2-AFR

 

Kit teclado/mouse 5MH-
00007

 

Plantronics HeadSet HW251,
64336-31

 

APC sensor de umidade e
temperatura AP9335TH
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Régua APC 220V AP8858

 

Tampa de bateria Motorola
KT-105878-01R

 

HP Kit trilhos para Rack 1U
727604-B21

 

Prateleira APC Deslizante 5%
AR8123BLK

 

Adaptador D-link Wireless
USB AC600 DWA-171

 

Kit Canetas para tela touch
coletor de dados Motorola 11-
43912-03R

 

Injetor de Energia Axis
Outdoor Midspan

 

Mouse óptico Microsoft 35H-
00006

 

Kit de Trilhos APC Smart-UPS
RT 19''

 

Chave de transferência Rack
APC AP7730

 

Cabo Adaptador Lenovo Mini
Display para VGA, 0A36536

 

Mouse wireless Lenovo
0B47163
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http://www.5ti.com.br/acessorios/2386-adaptador-d-link-wireless-usb-ac600-dwa-171.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2403-kit-canetas-para-tela-touch-coletor-de-dados-motorola-11-43912-03r.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2403-kit-canetas-para-tela-touch-coletor-de-dados-motorola-11-43912-03r.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2415-injetor-de-energia-axis-outdoor-midspan-.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2415-injetor-de-energia-axis-outdoor-midspan-.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2420-mouse-optico-microsoft-35h-00006.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2420-mouse-optico-microsoft-35h-00006.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2423-kit-de-trilhos-apc-smart-ups-surtrk.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2423-kit-de-trilhos-apc-smart-ups-surtrk.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2438-chave-de-transferencia-rack-apc-ap7730.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2438-chave-de-transferencia-rack-apc-ap7730.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2449-cabo-adaptador-lenovo-mini-display-0a36536.html
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Kit de Trilhos APC para
Instalação em Rack SURTRK5

 

Cabo HP 5m Multi-Mode
AJ836A

 

Cartucho de Tinta HP UK 72
Preto Mate C9403A

 

Dockstation Lenovo, 90W,
USB, 433715P

 

Cabo Fibra IBM 5 Metros
00AR088

 

Bateria Para Nobreaks APC
Adicional SRC96XLBP

 

   Av. Borges de Medeiros, 2500 / 1704 - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre, RS, Brasil - CEP 90110-150

 Ligue grátis: 0800-605-6555   

 Ligação local: (51) 3092.9000

 E-mail: atendimento@5ti.com.bratendimento@5ti.com.br

Nosso Endereço
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http://www.5ti.com.br/acessorios/2480-cartucho-de-tinta-hp-uk-72-preto-mate-c9403a.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2481-dockstation-lenovo-433715p.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2481-dockstation-lenovo-433715p.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2484-cabo-fibra-ibm-5-metros-00ar088.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2484-cabo-fibra-ibm-5-metros-00ar088.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2488-bateria-para-nobreaks-apc-adicional-src96xlbp-.html
http://www.5ti.com.br/acessorios/2488-bateria-para-nobreaks-apc-adicional-src96xlbp-.html
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 Voltar aos resultados da pesquisa para "APC CONSOLE LCD 17"" (3 outros resultados)

Tamanho da tela 17 polegadas

Resolução 1280 x 1024

Tecnologia do monitor LCD

 
 

Monitor LCD 17'' Rack Console

Fabricante: APC
Atualizado em: 18/04/2018

Part-number: AP5717

Condição Novo

R$ 5.229,00
Orçamento ainda vazio

FICHA TÉCNICA

  Monitor LCD 17'' Rack ConsoleÁudio & Vídeo Monitores

contato mapa do site
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Monitor 17 LCD APC para Console de Rack (AP5717)
Console de teclado, mouse e painel LCD para rack (1 U) 
 
Inclui: Cabo de alimentação C13-C14, CD de documentação, Cabo para upgrade de �rmware, Guia de
instalação, Cabo elétrico NEMA 5-15, PS2 KVM cable, Kit para montagem em rack, usuário único, Cabo USB,
Cabo USB KVM 
 
Visão geral:  
 
AP5717 Características Gerais 
LED's de indicação de status Informa rapidamente o estado da sua unidade mediante indicadores visuais. 
Permite a instalação traseira de um dispositivo de 1U Coloque com facilidade um switch KVM no mesmo espaço
de rack. 
Rack LCD Consoles Características e Benefícios 
 
Custo Total de Propriedade:  
Ocupa 1U de espaço em rack Conserve espaço de rack precioso no centro de dados. 
Suporte Multi-plataforma Compatibilidade com Windows, Sun, Unix e Linux. 
Integrated Touchpad Pointing Device Dispensa a necessidade de um mouse externo separado. 
Sensor de redução de energia. Economize energia apagando o dispositivo automaticamente que o sistema
fechar. 
Terminais para PS/2 Conecta-se a um servidor ou switch KVM via conectores PS/2 padrão. µSafe 
Conector VGA Padrão Conecta-se a um servidor ou switch KVM via um conector VGA padrão. 
Pouca Necessidade de Resfriamento Emite menos calor que os monitores de CRT similares. 
Baixo Consumo de Energia Usa menos da metade da energia de monitores de CRT similares. 
 
Agilidade 
Trilhos deslizantes Instale com rapidez e facilidade em racks com orifícios quadrados, redondos e de rosca. 
Abas para remoção rápida. Insira ou retire o dispositivo facilmente. 
Ajustes de Monitor na Tela (OSD) Ajusta a imagem na tela, incluindo: ajuste automático, saída, liga/desliga, brilho,
menu e um indicador de alimentação. 
Cable management arm Evite interferências com dispositivos próximos organizando muitos cabos. 
 
Especi�cação técnica:  
 
Entrada 
Tensão nominal de entrada 100V,240V 
Frequência de entrada 50/60 Hz 
Tamanho do Painel 17 
Pixel Pitch (Dimensões do Ponto) 0.26 
Cores do Visor 16 
Tipo Trackball PS/2 Touchpad,USB mouse 
LCD do Consumo de Energia 30 
 
Físico: 
Peso Líquido 15.90 KG 
Dimensões máximas de altura 44.00 mm 
Dimensões máximas de largura 482.00 mm 
Dimensões máximas de profundidade 614.00 mm 
Peso para Transporte 19.46 KG 
Altura para Transporte 152.00 mm 
Largura para Transporte 673.00 mm 
Largura (com embalagem) 826.00 mm 
Profundidade Mínima de Montagem 680.00 mm 
Profundidade Máxima de Montagem 1050.00 mm 
Altura do Rack 1U 
Cor Preto 
 
Ambiental 
Ambiente de Operação: 0 - 40 °C 

MAIS INFORMAÇÕES
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Conformidade 
Aprovações C-Tick,CE,EN 55022 Classe A,EN 55024,EN 60950,FCC Parte 15 classe A,GOST,IEC 60950,Indústria
Canadence,KCC,NOM,UL listado,VDE 
Garantia Padrão Reparo ou subtituição por 2 anos 
Atendimento a normas ambientais RoHS,Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes
(SVHC) 
 
Garantia 2 Anos Balcão 

*  Condição válida para a data de atualização deste produto. 
** Preço calculado para empresas do Rio Grande do Sul, com Inscrição Estadual. 
*** Consulte incidência de impostos adicionais para seu estado: Protocolo ICMS 21, Substituição Tributária e ICMS - diferencial de
alíquota. 
**** Consulte desconto especial para pagamento antecipado.

CONDIÇÕES

30 OUTRAS OPÇÕES

Monitor 20" LCD Samsung
2033SW 1600x900

 

Monitor 17" LCD LG N1742L
Network Monitor 1024x768

 

Monitor Samsung LCD 20
B2030N Preto Piano

 

Monitor 42" LCD LFD para
Sinalização Digital LG M4214C
Pro�ssional

 

Monitor TV 27" LED Samsung
SyncMaster T27A550
1920x1080

 

Monitor LG Flatron CRT 17.0"
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Monitor CRT LG 17Pol 730SH
Flatron

 

Monitor AOC LM522 LCD 15.0
Polegadas

 

Monitor LCD Samsung

 

Monitor LG M4720C LCD 47.0
Polegadas

 

Televisão 55" LED 3D
Samsung D6500 Full HD

 

Monitor LG 47WV30 LED 47.0
Polegadas

 

Monitor LED Samsung 21,5"

 

Monitor LED Philips 20"
WideScreen, VGA/DVI

 

Monitor 40" LED LFD para
Sinalização Digital Samsung
ME40B 1920x1080

 

Anexo Cotações em Sítios Eletrônicos Especializados (0548149)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 63

http://www.5ti.com.br/monitores/1291-monitor-crt-lg-17pol-730sh-flatron.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1291-monitor-crt-lg-17pol-730sh-flatron.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1292-monitor-aoc-lm522-lcd-150-polegadas.html
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http://www.5ti.com.br/monitores/1301-monitor-lg-47wv30-led-470-polegadas.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1303-monitor-led-samsung-215.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1303-monitor-led-samsung-215.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1309-monitor-led-philips-20-widescreen-vgadvi.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1309-monitor-led-philips-20-widescreen-vgadvi.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1311-monitor-40-led-lfd-para-sinalizacao-digital-samsung-me40b-1920x1080.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1311-monitor-40-led-lfd-para-sinalizacao-digital-samsung-me40b-1920x1080.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1313--monitor-46-led-lfd-para-sinalizacao-digital-samsung-ue46a-1920x1080.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1315-tv-monitor-led-lcd-27.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1316-monitor-185-led-samsung-bx1940-1366x768-.html


28/05/2019 Monitor LCD 17 Rack LCD Console

www.5ti.com.br/monitores/482-monitor-lcd-17-rack-console.html?search_query=APC+CONSOLE+LCD+17"&results=3 5/6

Monitor 46" LED LFD para
Sinalização Digital Samsung
UE46A 1920x1080

 

TV Monitor LED LCD 27"

 

Monitor LED Samsung
BX1940, 18,5", 1366x768,
ls19cbuhblzd

 

42" LG Professional LED LCD
Monitor WL10 Series

 

Monitor LCD/LED Samsung,
21.5", 1920x1080 Full HD,
LS22C300FSMZD

 

Lenovo ThinkVision LS2223 -
LED monitor - 21.5"

 

Monitor Samsung LED, 19.5",
HD 1600 x 900,
LT20C310LBMZD

 

Monitor TV Samsung, 23",
1366 x 768, LED, Preto,
LT23D310LHMZD

 

MONITOR DE LCD 15" IDEAL
PARA PEQUENOS AMBIENTES.

 

Monitor AOC TFT LCD 19.0
Polegadas

 

TV Sony Bravia LCD Plana 40
Polegadas

 

AOC - LCD monitor - 17"
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http://www.5ti.com.br/monitores/1319-lenovo-thinkvision-ls2223-led-monitor-215.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1322-monitor-samsung-led-195.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1322-monitor-samsung-led-195.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1327-tv-monitor-23-samsung.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1327-tv-monitor-23-samsung.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1328-monitor-de-lcd-15-ideal-para-pequenos-ambientes.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1328-monitor-de-lcd-15-ideal-para-pequenos-ambientes.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1330-monitor-aoc-tft-lcd-190-polegadas.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1330-monitor-aoc-tft-lcd-190-polegadas.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1331-tv-sony-bravia-lcd-plana-40-polegadas-.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1331-tv-sony-bravia-lcd-plana-40-polegadas-.html
http://www.5ti.com.br/monitores/1332-aoc-lcd-monitor-17-.html
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Lenovo Black 17" 8ms LCD
Monitor

 

Monitor Waytec LCD 17.0
Polegadas

 

Monitor Waytec TFT LCD 12.0
Polegadas

 

   Av. Borges de Medeiros, 2500 / 1704 - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre, RS, Brasil - CEP 90110-150

 Ligue grátis: 0800-605-6555   

 Ligação local: (51) 3092.9000

 E-mail: atendimento@5ti.com.bratendimento@5ti.com.br

Nosso Endereço
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Switch Cisco Catalyst 2960X WS-
C2960X-24TS-L
Xtech.com.br (https://xtech.com.br/Loja-Online/)  Switch (https://xtech.com.br/Switch/c/71248/)
 Switch Cisco Catalyst 2960X WS-C2960X-24TS-L

(https://xtech.com.br/con�g/imagens_conteudo/produtos/imagensGRD/GRD_47722_Switch Cisco
Catalyst 2960X WS-C2960X-24TS-L.jpg)

DESCONTO
30% OFF
PARCELADO 3X SEM JUROS
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Vídeo

     5 de 5
1 Avaliações

Switch Cisco Catalyst 2960X WS-C2960X-24TS-L
 switch de 24 portas gigabit 10/100/1000

 4 portas SFP para módulo gbic
 LAN Base

 FlexStack-Plus Stacking - Opcional
 Switch Cisco 2960 com 24 portas gigabit

  
 
Compre tambem:

 Modulo Cisco:
 GBIC Cisco Multimodo GLC-SX-MMD (http://xtech.com.br/Modulo-Gbic-Cisco-Multimodo-

Glc-Sx-Mmd-1000base-Sx-Sfp-Transceiver-Module-Mmf-850nm-Dom-Multimode/p/48403/)
 GBIC Cisco Monomodo GLC-LH-SMD (http://xtech.com.br/Cisco-Glc-Lh-Smd-Modulo-Gbic-

Transceiver-Conversor-De-Midia-Monomodo/p/48401/)
 

O switch Cisco 2960X WS-C2960X-24TS-L é um switch de 24 portas gigabit que foi projetado para
prover simplicidade operacional e reduzir o custo total de propriedade.

A implementação do Switch Cisco 24 portas Gigabit 2960X é simples apesar de ser um swich
Cisco Catalyst.

O Switch Cisco Catalyst 2960X de 24 portas Gigabit permite operação escalável para manter o seu
negócio seguro oferecendo serviços inteligentes e uma variedade avançada no Cisco IOS.

O Switch Cisco 24 portas Gigabit 2960X possui diversas opções para a segurança da sua rede.

Fabricante: CISCO SYSTEMS

Part Number: WS-C2960X-24TS-L

Última atualização: 01/10/2018 15:42:10
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Switch Cisco 2960X 24
portas Gigabit são de
con�guração �xa

O switch Cisco 2960X WS-C2960X-24TS-L é
um switch de 24 portas gigabit que foi
projetado para prover simplicidade

de R$ 13.115.54
por R$ 9.180.88
FRETE GRÁTIS*

Outras opções

 Pagamento Especial

Em 3x R$ 3.060.29 SEM JUROS (15/30/45dd)

Em 3x R$ 3.060.29 SEM JUROS (10/30/60dd)

Suporte Pré Venda
(21) 2577-7755 / 2578-2060

(11) (31) (41) (51) (71) (81) (xx) 2626-9593

info@xtech.com.br (mailto:info@xtech.com.br)

Observações
*Para sul e sudeste

*O estoque pode sofrer variação

*Preço para SP contribuinte do ICMS

*Produto sem estoque. Preço válido somente para referência.

Compartilhe este item

PROPOSTA FORMAL

QUERO ALUGAR



    

Visão Geral Especi�cações Comentários e Avaliações

Documentos e notícias Serviços e opcionais

Anexo Cotações em Sítios Eletrônicos Especializados (0548149)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 68

mailto:info@xtech.com.br
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://xtech.com.br/Switch-Cisco-Catalyst-2960x-Ws-C2960x-24ts-L/p/47722
https://twitter.com/home?status=https://xtech.com.br/Switch-Cisco-Catalyst-2960x-Ws-C2960x-24ts-L/p/47722
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://xtech.com.br/Switch-Cisco-Catalyst-2960x-Ws-C2960x-24ts-L/p/47722&media=https://xtech.com.br/config/imagens_conteudo/produtos/imagensGRD/GRD_47722_Switch%20Cisco%20Catalyst%202960X%20WS-C2960X-24TS-L.jpg&description=Switch%20Cisco%20Catalyst%202960X%20WS-C2960X-24TS-L
https://plus.google.com/share?url=https://xtech.com.br/Switch-Cisco-Catalyst-2960x-Ws-C2960x-24ts-L/p/47722


28/05/2019 Switch Cisco Catalyst 2960X WS-C2960X-24TS-L | Xtech

https://xtech.com.br/Switch-Cisco-Catalyst-2960x-Ws-C2960x-24ts-L/p/47722/ 4/9

operacional e reduzir o custo total de
propriedade.

A implementação do Switch Cisco 24 portas
Gigabit 2960X é simples apesar de ser um
swich Cisco Catalyst.

O Switch Cisco Catalyst 2960X de 24 portas
Gigabit permite operação escalável para
manter o seu negócio seguro oferecendo
serviços inteligentes e uma variedade
avançada no Cisco IOS.

O Switch Cisco 24 portas Gigabit 2960X
possui diversas opções para a segurança da
sua rede.

Segurança do Switch Cisco
2960X WS-C2960X-24TS-L

Switch Cisco 2960X WS-C2960X-24TS-L
Based Vlan ofereço os sequintes serviços de
segurança:

 Cisco TrustSe
 Comprehensive 802.1X

 IPv6 First-Hop Security 
 Cisco Trust Anchor Technology

 Cisco Defense Threat
 Privative Vlan

 

Switch Cisco Catalyst
2960X possui fonte �xa

Switch Cisco Catalyst 2960X WS-C2960X-
24TS-L incluem uma única fonte de
alimentação �xa e estão disponíveis com o
Cisco IOS LAN Base ou LAN Lite.

 Switch Cisco 24 portas gigabit 
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Switch Cisco Catalyst 2960XR possui fonte
modular

Os modelos de switch Cisco 2960XR incluem uma fonte de alimentação modular
substituível em campo e pode acomodar uma segunda fonte de alimentação.

 

Switch Cisco Catalyst 2960X apresenta séries de
Software

Os switches Catalyst 2960X possui uma única imagem universal do Cisco IOS
para todos os SKUs.

  
Dependendo do modelo do switch Cisco 2960X, a imagem do Cisco IOS pode

con�gurar automaticamente os IOS LAN Lite, Base LAN ou IP Lite.
 

Serviço de instalação, con�guração e Start-Up
de Switch Cisco Xtech Solutions

Se você possui dúvida em como con�gurar o seu Switch Cisco não perca o seu
tempo e contrato o Serviço de instalação, con�guração e Start-Up de Switch
(https://xtech.com.br/Servico-De-Start-Up-Instalacao-E-Con�guracao-De-Switch-

Hp-Hpe-Cisco/p/51767/) da Xtech Solutions, consulte os nossos analistas e deixe
que a equipe da Xtech Solutions lhe dê a melhor solução.

 A Xtech Solutions possui equipe própria para instalar e con�gurar o seu Switch
Cisco. 

  
O que compreende um serviço de Start-Up de Switch Cisco:

 Atualização do �rmware do switch;
 Con�guração de acesso via CLI para SSH;
 Criação de VLAN administrativa;
 Criação das VLANs;
 Associação das VLANs as portas;
 Criação de trunk e liberação das VLANs no trunk;
 Criação da rota default;
 

Tags:  

FABRICANTE: CISCO SYSTEMS (HTTPS://XTECH.COM.BR/TAG/FABRICANTE-CISCO-SYSTEMS/157)
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Veja também

PORTA ETHERNET: 1GB (HTTPS://XTECH.COM.BR/TAG/PORTA-ETHERNET-1GB/332)

PORTA DE UPLINK: 1 GB SFP (HTTPS://XTECH.COM.BR/TAG/PORTA-DE-UPLINK-1-GB-SFP/358)

QUANTIDADE DE PORTAS LAN: 24 PORTAS (HTTPS://XTECH.COM.BR/TAG/QUANTIDADE-DE-PORTAS-LAN-24-POR

GERENCIAMENTO: LAYER 3 LIGHT (HTTPS://XTECH.COM.BR/TAG/GERENCIAMENTO-LAYER-3-LIGHT/497)

NETWORK: SWITCH (HTTPS://XTECH.COM.BR/TAG/NETWORK-SWITCH/642)

ALTURA NO RACK: ALTURA DE 1U (HTTPS://XTECH.COM.BR/TAG/ALTURA-NO-RACK-ALTURA-DE-1U/652)

GARANTIA PADRÃO: 3 MESES (HTTPS://XTECH.COM.BR/TAG/GARANTIA-PADRAO-3-MESES/653)

SWITCH: SWITCH CISCO 2960 (HTTPS://XTECH.COM.BR/TAG/SWITCH-SWITCH-CISCO-2960/952)

LINHA DE PRODUTO: SWITCH CISCO (HTTPS://XTECH.COM.BR/TAG/LINHA-DE-PRODUTO-SWITCH-CISCO/981)

Switch Cisco Catalyst 3650 48 portas Gigabit 8x10G Uplink WS-C3650-
12X48UR-L

R$89.759,16

    

(https://xtech.com.br/Switch-Cisco-Catalyst-3650-48-Portas-Gigabit-8x10g-Uplink-Ws-C3650-12x48ur-
L/p/51195/)
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Switch Cisco Catalyst 3650 48 portas Gigabit 4x10G Uplink ports WS-
C3650-12X48UQ-E

R$136.088,23

    

Switch Cisco Catalyst 3650 48 portas Gigabit 4x10G Uplink ports WS-
C3650-12X48UQ-S

R$90.316,68

    

(https://xtech.com.br/Switch-Cisco-Catalyst-3650-48-Portas-Gigabit-4x10g-Uplink-Ports-Ws-C3650-
12x48uq-E/p/51193/)

(https://xtech.com.br/Switch-Cisco-Catalyst-3650-48-Portas-Gigabit-4x10g-Uplink-Ports-Ws-C3650-
12x48uq-S/p/51192/)
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Switchi Cisco Catalyst 3650 24 portas Gigabit 4x10G Uplink ports WS-
C3650-8X24UQ-E

R$79.166,43

    

Nossa Visão

A Xtech
(http://xtech.com.br/Sobre-Nos/)
Com mais de 20 anos de experiência em suportes e projetos a Xtech esta apta em lhe ajudar no que
for necessário. Entre em contato com os nossos consultores.

Boulevard Vinte e Oito de Setembro
 Rio de Janeiro

 RJ
 20.551-030

 

Avenida Paulista, 1765, Conjunto 72 CV:8661 Bela Vista
 São Paulo

 SP
 01311-200

 
info@xtech.com.br (mailto:info@xtech.com.br)

(21) 2577-7755 / 2578-2060

(11) (31) (41) (51) (71) (81) (xx) 2626-9593

    

Tags

Servidor HP Switch Cisco Roteador Cisco Switch HP Módulo Cisco Storage HP HP Proliant

Microsoft Windows Server Firewall Sonicwall Nobreak APC Rack APC

Serviços

(https://xtech.com.br/Switchi-Cisco-Catalyst-3650-24-Portas-Gigabit-4x10g-Uplink-Ports-Ws-C3650-
8x24uq-E/p/51190/)
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Con�gurações (https://xtech.com.br/Con�guracao-Implementacao/)
Contrato de Manutenção (https://xtech.com.br/Contrato-de-Manutencao/)
Serviços Gerenciados (https://xtech.com.br/Servicos-Gerenciados/)
Serviços Pro�ssionais (https://xtech.com.br/Servicos-Pro�ssionais/)
Monitoramento de Nobreaks (https://conteudo.xtech.com.br/monitoramento-de-nobreak)

Newsletter

Insira seu e-mail abaixo para se inscrever em nossa lista e receber as novidades e promoções.

Assine nossa newsletter

Nome*

Email*

Cadastrar

Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.

Soluções

Cloud Computing (https://xtech.com.br/Cloud-Computing/)
Data Center (https://xtech.com.br/Datacenter/)
Segurança de Rede (https://xtech.com.br/Seguranca-Rede/)
NetWorking (https://xtech.com.br/Networking/)
Uni�ed Communications (https://xtech.com.br/Uni�ed-Communications/)

Quem somos (https://xtech.com.br/Sobre-Nos/) Fale Conosco (https://xtech.com.br/Fale-Conosco/)
Política de Privacidade (https://xtech.com.br/Politica-de-Privacidade/)
Política de Troca e Devolução (https://xtech.com.br/Politica-Troca-Devolucao/)
Termos e Condições (https://xtech.com.br/Termos-e-Condicoes/)

Copyright © Xtech (https://xtech.com.br) 2016. Desenvolvido por Busch (http://www.buschsolucoes.com.br/). Todos os direitos reservados
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

000829-13.2019.6.02.8000 Unidade 1 3

Objeto – CATMAT nº 139343 SERVIDORES DE REDE

Fontes de Consulta

Shop Five Tecnologia 17.855,94 1.277,37 Não aplicável

Net Computadores 13.253,24 -3.325,33 Não aplicável

Cinco TI/Xtech 18.626,54 2.047,97 Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

14,31%

A Planilha  pode ser utilizada 16.578,57 2.372,32 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

16.578,57 49.735,72

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, 28 de maio de 2019.

Senhora Coordenadora,

 

1- Tratam os autos de Aquisição de 03 (três) terminais multimídia (KVM) para uso nos
Data Centers, conforme termo de referência 0537245 e Documento de Oficialização
da Demanda-DOD, evento 0494414.

 

2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para pesquisa de
preços, despacho GSAD E GDG, eventos 0542998 e 0543494.

 

3- Consultamos 43( quarenta e três) empresas do ramo de tecnologia, eventos
0544426 e 0545157, onde recebemos respostas negativas de duas empresas,
eventos 0545041 e 0545043 e promessa de envio, porém não recebida de
uma 0546300.

 

4- Tivemos o apoio técnico da STI, através do colega Cristino Bulhões, evento 0548091,
o que nos levou ao correto direcionamento estimativo de valor, conforme cotações em
sítios eletrônicos especializados, evento 0548149.

 

5- Confeccionadas as planilhas de estimativa de preços, evento 0548174 foi totalizado
o valor estimado global de R$ 49.735,72 (Quarenta e nove mil, setecentos e trinta e
cinco reais e setenta e dois centavos). 

 

6-Sugerimos, s.m.j., a realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço global, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 5.450/2005, após análise e ciência da unidade demandante.

CATMAT: 139343.
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À deliberação superior.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 28/05/2019, 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
0548192 e o código CRC BFA58623.

0000829-13.2019.6.02.8000 0548192v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0548192, 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 28/05/2019, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548280 e o código CRC 9C68F59F.

0000829-13.2019.6.02.8000 0548280v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0548280).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/05/2019, às 18:57, 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
0548283 e o código CRC C8C05124.

0000829-13.2019.6.02.8000 0548283v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  30/05/19  15:15                                      USUARIO : TONY SA        
  DATA EMISSAO    : 30Mai19                            NUMERO  : 2019PE000227   
  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA:STI. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DA PRETENSãO PERTINENTE à AQUISI- 
  çãO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMáTICA), NOS TERMOS DO DESPA-
  CHO DE EVENTO SEI 0548283, DO PROC. 0000829-13.2019.6.02.8000.                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 084621  0100000000 449052        AREA INFORM               49.735,72
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   30Mai19   15:09
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho n.º 227/2019 (SEI 0546337)

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 31/05/2019, às 11:20, 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
0549338 e o código CRC 302E70D9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2019.
Maceió-AL, 31 de maio de 2019

Sei n.º 0000829-13.2019.6.02.8000
 
Informação n.º 108/2019
 
Senhor Coordenador da COFIN,
 
1. Foi programado em 2019 para equipamentos de informática o valor total de
R$ 213.702,21, conforme abaixo:
 
TABELA 1 - Programação LOA 2019 - investimentos de TI - Equipamentos.

INVESTIMENTOSAREA INFORM EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA

ADAPTADOR
WIRELES

4490.52.35 -
EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS

R$ 27.675,00

MICROCOMPUTADOR
4490.52.35 -
EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS

R$ 63.999,00

MONITOR DE VIDEO
4490.52.35 -
EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS

R$ 11.512,80

NOBREAK
4490.52.30 - MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS
ENERGÉTICOS

R$ 7.379,91

SERVIDOR DE REDE
4490.52.35 -
EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS

R$ 27.675,00

STORAGE
4490.52.35 -
EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS

R$ 6.457,50

TAPE LIBRARY
(BIBLIOTECA DE
FITAS)

4490.52.35 -
EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS

R$ 31.365,00

TERMINAL
MULTIMÍDIA

4490.52.35 -
EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS

R$ 8.302,50

UNIDADE DE
GRAVAÇÃO DE
BACKUP

4490.52.35 -
EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS

R$ 29.335,50

TOTAL     R$ 213.702,21

 
2. Tivemos um crédito adicional também para equipamentos de TI na primeira
fase deste ano, no valor total de R$ 542.548,00 (investimento) para as
demandas:
 
2.1 - 02 microcomputadores, dotados com 02 monitores cada/por zona, ou seja,
84 computadores e 168 monitores. Com base no último registro de preços
deste Regional o custo será de R$ 350.028,00, considerado o custo unitário de
R$ 4.167,00;
2.2 - 01 (um) HSM (Hardware Security Module) para armazenamento e
gerenciamento dos certificados digitais para uso no PJE e outros sistemas.
Dada a quantidade de licenças necessárias com o uso do PJE na 1ª instância, o
ideal é um modelo de maior capacidade, com valor estimado em R$ 80.000,00;
2.3 - licenças de software de BI (Businness Inteligence), com o objetivo de
extrair dados e informações dos diversos sistemas em uso no TRE-AL.
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Estimado em 50.000,00;
2.4 - O valor de 19 licenças perpétuas Microsoft Office PRO (R$ 2.949,00 cada)
e de 3 licenças perpétuas do Microsoft Office Standard (R$ 2.163,00 cada)
corresponde ao total de R$ 62.520,00 .
 
3. Até o momento já utilizamos os seguinte recursos (empenhos e pré-
empenhos):
 
                    TABELA 2 - VALORES PRÉ-EMPENHADOS E EMPENHADOS -
EQUIPAMENTOS DE TI.
 

Nr Pré-
empenho PTRESND VALOR DESCRIÇÃO

108 84621449052  R$    
77.802,06

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO DE
KITS DE VIDEOCONFERêNCIA.     
VALOR DESPACHO COINF DOC
0500667                                            
PROC. 0007945-
07.2018.6.02.8000                                             

177 84621449052  R$    
36.347,50

UA: STI. REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE
EQUIPAMENTO DE INFORMáTICA. ESTA
BILIZADORES E NOBREAKS. PROC. 0000735-
65.2019.6.02.8000.                      

222 84621449052  R$    
11.462,70

UA:CODES - RESERVA DE CRéDITO PARA
AQUISIçãO DE 03(TRêS)PROJETORES MULTIMíDIA.
SEI. 10509-
56.2018                                                            

227 84621449052  R$    
49.735,72

UA:STI. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO
DA PRETENSãO PERTINENTE à AQUISI-
çãO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS
DE INFORMáTICA), NOS TERMOS DO DESPA-
CHO DE EVENTO SEI 0548283, DO PROC. 0000829-
13.2019.6.02.8000. TERMINAIS
MULTIMÍDIA                

Notas
Empenho     

Nota
Empenho 84621449052  R$    

40.500,00

2019NECT. AQUISIçãO DE
CERTIFICADOR/TESTADOR DE CABEAMENTO DE
REDE LóGICA EM
COBRE.                                                                      

TOTAL    R$  
215.847,98  

 
4. Resumimos abaixo a situação de aquisição de itens de investimentos em TI:
 
                                                                                     TABELA 3 - RESUMO

DISPONIBILIDADE  UTILIZAÇÃO  
LOA 213.702,21 RESERVAS  R$      

175.347,98
1 FASE CRÉD 542.548,00 EMPENHO  R$        

40.500,00
TOTAL 756.250,21 TOTAL  R$      

215.847,98
- - - - -
SALDO
POSITIVO:

 R$  
540.402,23    

 
5. Pelo relatado acima, sugerimos que a STI avalie se a compra de terminais
multimídia (KVM) para uso nos Data Centers (estimada em R$ 49.735,72) - 
atualmente prevista (TAB 1) em R$ 8.302,50 (caso se trate do mesmo objeto) - 
utilizará o mesmo saldo disponível já informado, podendo sobrepor outros
itens a serem adquiridos (mesmo em caso de registro de preços, pois o valor
unitário estimado dos terminais ainda muito superior ao previsto).
 
6. Para adiantar, foi feita a reserva de crédito, doc. 0549337.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 31/05/2019, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
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Técnico Judiciário, em 31/05/2019, às 11:43, 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
0549791 e o código CRC 69616DF9.

0000829-13.2019.6.02.8000 0549791v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2019.
À COINF/COMAP,
Envio os autos eletrônicos para ciência da reserva

de crédito (0549337), bem como manifestação da COINF
quanto ao apontado no despacho SGO (0549791).

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/05/2019, às 13:37, 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
0550033 e o código CRC 06C16086.

0000829-13.2019.6.02.8000 0550033v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Trata-se de pedido de manifestação da COINF,

solitada pelo Despacho COFIN 0550033, no trato do Despacho
da SGO 0549791, do qual destaco o seguinte parágrafo:

 
"5. Pelo relatado acima, sugerimos que a STI avalie

se a compra de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data
Centers (estimada em R$ 49.735,72) -  atualmente prevista
(TAB 1) em R$ 8.302,50 (caso se trate do mesmo objeto) - 
utilizará o mesmo saldo disponível já informado, podendo
sobrepor outros itens a serem adquiridos (mesmo em caso de
registro de preços, pois o valor unitário estimado dos
terminais ainda muito superior ao previsto)." - Grifo meu.

 
Registro por oportuno e como já sabido por Vossa

Senhoria, que o valor previsto originalmente para os
Terminais Multimídia foi da ordem de R$ 45.000,00, sendo
objeto de corte orçamentário posterior e a revelia desta
unidade.

Observe-se que o valor estimado representa
majoração de cerca de 10% (dez por cento) do valor
originalmente previsto, sendo que durante a realização dos
certames licitatórios há historicamente decréscimos, via de
regra, entre o valor estimado e o a ser efetivado, superiores a
margem verificada.
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À consideração de Vossa Senhoria.
 

Respeitosamente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 04/06/2019, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551459 e o código CRC 0BD17826.

0000829-13.2019.6.02.8000 0551459v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2019.
À COFIN.
 
Segue manifestação da COINF (doc. nº 0551459),

conforme solicitado, que acolho integralmente.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 07/06/2019, às 10:30, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553209 e o código CRC 8DF6ADB9.

0000829-13.2019.6.02.8000 0553209v1

  

Despacho STI 0553209         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 88



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

 

DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2019.
À SGO,
Para continuidade do feito, após manifestação da

COINF no seu despacho (0551459).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/06/2019, às 10:36, 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
0553224 e o código CRC BEF9867D.

0000829-13.2019.6.02.8000 0553224v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2019.
Senhor Coordenador,
 
O crédito orçamentário que podemos contar

quando da elaboração de uma proposta orçamentária anual é
o valor final do mesmo, e não o valor inicialmente
programado pela UA. O lançamento inicial da UA gera mera
espectativa a ser confirmada ou não quando da indicação pelo
TSE dos limites orçamentários. Cabe ao TSE negociar com o
então Ministério da Economia e distribuir o orçamento final
da JE. 

 
Assim, a reserva de crédito foi emitida com o saldo

então existente da STI (0549337).
 
Att.
 
Rogério Rocha da Silva
SGO

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 08/06/2019, 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
0553560 e o código CRC 8E4094FB.

0000829-13.2019.6.02.8000 0553560v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.
À COINF,
Para ciência dos esclarecimentos da SGO no seu

despacho, evento (0553560).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/06/2019, às 08:56, 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
0554231 e o código CRC CF2A4A1A.

0000829-13.2019.6.02.8000 0554231v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2019.
À SAD e À COMAP
 
Sr. Secretário e Sra. Coordenadora,
 
Tomo a liberdade de sugerir a continuidade do

feito.
 

Respeitosa e cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 19/06/2019, às 13:37, 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
0557964 e o código CRC DC2DD008.

0000829-13.2019.6.02.8000 0557964v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2019.
Sigam os autos à SLC, para elaborar a minuta do

edital e demais providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/06/2019, às 18:19, 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
0558460 e o código CRC F5181EFE.

0000829-13.2019.6.02.8000 0558460v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199 
  

MMIINNUUTTAA 
  

PROCESSO Nº 0000829-13.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
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, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição 
de material permanente – Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data 
Centers, com instalação, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas 
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Resolução nº 182, de 17/10/2013 do Conselho 
Nacional de Justiça, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.714/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota 
o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber 
pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material 
permanente - Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com 
instalação, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

 
2 – DOS PRAZOS  
 

2.1. O prazo máximo para o fornecimento do objeto é de 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por 
e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
3.1.    Poderão participar deste pregão 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. 
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3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
 

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

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

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

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto 
nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que 
também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e 
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, 
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
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4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, 
§ 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

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

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

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

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

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 5.7 do edital; 
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste edital. 

 

5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas 
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do 
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as 
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação. 
 

5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem 
nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, 
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao 
fornecimento descrito neste edital. 
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5.4.2.1.  Entretanto, se da proposta constar condições 
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas 
não serão consideradas para efeito de escalonamento de 
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

5.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a 
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens 
deste edital. 
 
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
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6.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos 
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente edital. 
 

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

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

 

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 

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

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item. 
 

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

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

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

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

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

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

 

7.7.   A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, 
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento 
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o 
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
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7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 

8.1.  O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério do menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como 
limite máximo o valor estimado pela Administração, e que se encontra 
disponível nos autos do Procedimento SEI º 0000829-13.2019.6.02.8000, no 
montante de R$ 49.735,72 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais 
e setenta e dois centavos), que representam uma média das várias propostas 
coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

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

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

 

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

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

 
9 – DO 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 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO. 
 

10.1.   A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema 
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação 
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: 
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para 
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
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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 do licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – 
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de 
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda 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 5.5. do edital: 
 

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

 
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, 
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida 
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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 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
12.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

 

Minuta de edital (0560793)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 101

mailto:slc@tre-al.jus.br


 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

9 
 

 

 

12.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

 

12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão 
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: 
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
13- DOS RECURSOS. 
 
13.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
13.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas 
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
13.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
14.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
14.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos 
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 - DA CONTRATAÇÃO. 
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16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos 
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de 
entrega em conformidade com este edital e seus anexos. 
 
16.2.  A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo 
comunicar o recebimento da mesma. 
 
16.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro 
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
17.1. O objeto licitado deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado - 
SEALMOX, situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200-D, bairro 
Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 
expediente normal deste Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail 
ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
17.2. O objeto será recebido: 

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

b.1) 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.2) 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 ou 
substitutivamente, Relatório de Análise Técnica. 

17.3.  Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
17.4.  O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às 
sanções administrativas previstas na Seção 18. 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, 
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará 
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento 
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em 
um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

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

 
b. Multa de: 

 
b.1) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor da nota de 
empenho com atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega do 
bem por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o 
valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da nota de 
empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 

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

b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação podendo haver, 
ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento; 

 
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades 
legais; e  
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d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  

 
18.2.   O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos 
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a 
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular 
procedimento administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, 
devendo a contratada atender os seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época 
da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade 
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que incluindo as referentes a 
contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida 
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com 
as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 

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

19.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à 
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal 
para o exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 
44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente). 
 
20.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

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

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

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

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

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados 
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço 
eletrônico indicado; 
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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, Fazendas Municipal e Estadual ou estar 
registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, 
da Lei nº 8.666/1993; 
 
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o 
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em 
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
23.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 
 
23.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o 
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
 
23.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente no TRE/AL. 
 
23.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação. 
 
23.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
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23.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765. 
 
23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso 
de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

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

 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 

01. Objeto 
Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos 
Data Centers. 

02. Quantidades 

  

Item   Descrição Qtd 

01  Kits composto por console e comutador KVM 03 

  

03. Resumo da Especificação 
do Objeto 

  03 (três) Kits composto por console e comutador 
KVM; 

 Acompanhar cabos para interconexão com os 
servidores; 

 Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e 
suporte à resolução de 800 x 600 pixels até pelo 
menos 1600 x 1200 pixels; 

 O comutador KVM deve ter suporte para pelo 
menos 08 servidores; 

 Garantias mínima de 12 meses. 

04. Valor Estimado 

  

R$ 49.735,72 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta e 
cinco reais e setenta e dois centavos). 

  

05. Justificativa 
Efetivamente, trata-se de substituição de equipamentos 
defesados ou danificados. 

06. Prazo de Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e 
cinco) 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). Sugere-se custeiro de TI. 

09. Local de Entrega 
  

Seção de Almoraxifado deste Tribuinal 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

Minuta de edital (0560793)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 111



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

19 
 

 

 

Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data 
Centers. 

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

  

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

Necessidade de aquisição de equipamentos KVM compatíveis com os servidores 
utilizamso nos data centers principal e de contingência, em substituição aos 
equipamentos atuais que são incompatíveis com os novos modelos de 
servidores em uso devido à alta resolução de tela. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Munir a equipe especializada em infraestrutura de equipamento que permita 
acesso rápido e com resolução de tela efetiva aos diversos servidores 
instalados nos Data Centers deste Regional. 

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

 Substituiçao de equipamentos obsoletos ou danificados 
 Permitir ajustes técnicos locais diretamente nos servidores 
 Permitir o acompanhamento de ações que necessitem acesso ao console 
dos servidores 
 Facilitação de acesso local em caso de eventos emergenciais 

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: 
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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; 
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação. 

Há previsão no Item 21 - Terminal Multimídia do Plano de Contratações de 
Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2019 e estão 
previstos na Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de processamento de 
dados, Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35, valor inicial 
estimado de R4 45.000,00 e readequado para R$ 8.302,50. 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-
solucoes-de-tic-2019 

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 0000829-13.2019.6.02.8000 

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

A demanda prevista e contratada se referem a 03 (três) Kits 
de equipamentos. 

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

No que tange a soluções disponíveis no mercado existem 
vários fabricantes que fornecem equipamentos que se adequam às 
características. 

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

O equipamento pretendido tem natureza comum ao mercado, 
existindo diversos equipamentos de fabricantes e modelos distintos que 
podem adender ao exigido. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

  

Adjudicação será por item (item único). 

2.10 Vigência 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.  

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

Para utilização do objeto não será necessária qualquer 
adequação por se tratar de produto que fora de pleno uso por este 
Tribunal.demanda muito particular e além da previsibilidade. 

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

1. Acompanhar cabos para interconexão com os servidores; 
2. Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 

800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels; 
3. O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;; 
4. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 

conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e 

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

4. Proporcionar 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) serviços(s) e/ou 
produto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais con
dições estabelecidas no Edital,  na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
 da Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos 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, 
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 
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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 1 - Kit Console Retrátil com KVM 

1.       Condições Gerais da Contratação 

1.1.     Todos os produtos fornecidos devem ser do mesmo fabricante 
(console, cabos e comutador KVM); 

1.2.     Os produtos devem ser novos e estar em produção. Não serão aceitos 
equipamentos descontinuados; 

1.3.     Deve ser apresentada documentação oficial e/ou URL do site do 
fabricante, que venha a comprovar as especificações de cada item fornecido. 
A simples repetição das especificações aqui apresentadas não será aceita 
como comprovação de adequação; 

1.4.     Devem ser fornecidos, na proposta, os números de identificação de 
produto (partnumber ou similar) de todos os equipamentos ofertados; 

1.5.     Os equipamentos devem ser entregues acondicionados 
adequadamente em suas embalagens originais; 

1.6.     O fornecimento de todos os acessórios de hardware necessários à 
instalação, funcionamento e compatibilização da solução ofertada; 

1.7.     Todos os equipamentos devem ser fornecidos com suporte nativo à 
instalação em rack padrão de 19". Não serão aceitas modificações ou 
adaptações para adequação deste item; 

1.8.     Acompanhar a documentação técnica completa e atualizada contendo 
os manuais de instalação e qualquer outra documentação adicional 
necessária; 

1.9.     O prazo máximo para a entrega das soluções é de 45 (quarenta e 
cinco) dias; 

1.10. Deve estar incluso na proposta o serviço de instalação dos produtos 
ofertados, incluindo fixação nos racks, interligação dos 
servidores/equipamentos e organização dos cabos; 

1.11. As configurações exigidas são mínimas, sendo aceitos equipamentos e 
demais componentes com características superiores, desde que sejam 
completamente compatíveis com as especificações exigidas. 

  

2.       Detalhamento 
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2.1.     Kit composto por console e comutador KVM; 

2.2.     A console deve ser do tipo retrátil com trilhos deslizantes, devendo 
ocupar a altura máxima de 1U no rack, quando recolhida; 

2.3.     A console deve ter teclado; 

2.4.     Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução 
de 800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels; 

2.5.     A console deve ter suporte à suspensão automática (standby) quando 
o sistema é fechado; 

2.6.     Deve contar com teclado e dispositivo apontado integrado do tipo 
touchpad ou trackball, com no mínimo 02 (dois) botões; 

2.7.     Quando em operação, a console não deve impedir a utilização do 
espaço útil do rack para outros equipamentos; 

2.8.     O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 (oito) 
servidores; 

2.9.     Ajustes do KVM devem ser exibidos na tela (OSD); 

2.10. O KVM deverá ter suporte nativo para fixação em rack padrão de 19”; 

2.11. Permitir a nomeação das portas do KVM para rápida 
identificação/seleção dos servidores conectados; 

2.12. Acompanhar 08 cabos para permitir a conexão da quantidade máxima 
de servidores, com tamanho mínimo de 2,5 metros cada; 

2.13. Alimentação elétrica da console e do comutador KVM deve ter seleção 
automática de voltagem 100-240VAC, no novo padrão brasileiro de plugs de 
tomadas; 

2.14. Interfaces padrão USB nativas, para mouse e teclado. Não será 
permitido o uso de adaptadores para adequação a esta exigência; 

2.15. Interface padrão VGA para vídeo; 

2.16. Deve ter compatibilidade de funcionamento com servidores Windows e 
Linux.; 

2.17. Garantia mínima do fabricante: 12 meses; 

  

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

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

1. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e 
terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

2. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por 
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s); 

3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal 
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente 
do TRE/AL; 

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

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

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, 
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

2. Após a entrega, o(s) equipamento(s) será(ão) submetido(s) à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do 
fabricante. 

4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às 
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento 
Definitivo ou substitutivamente Relatório de Análise Técnica. 

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

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

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

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

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à 
época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
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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 equipamento com software 
embarcado, cujos direitos autorais do fabricante são resguardados 
por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, 
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, 
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de 

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

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

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho 
ou instrumento contratual, no caso de atraso injustificado 
na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

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

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem p
or prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a p
enalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução total 
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 
do instrumento de fornecimento; 
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ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida; 

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos 
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de: 

 Acompanhar cabos para interconexão com os servidores; 
 Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 

800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels; 
 O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;; 
 Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 

conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

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

  

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

  

Maceió, 07 de maio de 2019. 

 
 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO 
Coordenador 
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                                        ANEXO II 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019 

  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 3898 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Sr. Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material
permanente de informática – terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers,
com instalação.

           

Salientamos que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
da aquisição.

 

Ressaltamos ainda que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

 

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93”.
 

Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 01/07/2019, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 01/07/2019, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560803 e o código CRC 84DAA719.

0000829-13.2019.6.02.8000 0560803v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2019.
Reporto-me à Informação 3898, da SLC (0560803),

para submeter o feito à análise da AJ-DG, para efeito do
disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/07/2019, às 20:37, 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
0561191 e o código CRC DD1B8984.

0000829-13.2019.6.02.8000 0561191v1
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PROCESSO : 0000829-13.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – TERMINAIS MULTIMÍDIA (KVM) PARA USO NOS DATA CENTERS, COM INSTALAÇÃO.

 

Parecer nº 1277 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 

Tratam os presentes autos de aquisição de material
permanente -Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data
Centers, com instalação, conforme especificações descritas
no Anexo I da   minuta de edital de Pregão Eletrônico
(0560793), tratando-se de substituição de equipamentos
defasados ou danificados, conforme consta da justificativa do
termo de referência que integra referido edital.

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Documento de Oficialização da Demanda - DOD nº

8/2019 (0494414), preenchido pela unidade demandante
epigrafada, na forma prevista pela Resolução nº
182/2013, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de
Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos
órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- Portaria nº 89/2019, constituída na forma da
regulamentação de regência, que nomeou a  Comissão de
Planejamento, com vistas à pretendida contratação (0511253);

- Estudos Preliminares, conforme previsto na
regulamentação de regência (0521717);

- Termo de Referência (0537245);
- Aprovação do termo de referência e dos Estudos

Preliminares pelo Secretário de Tecnologia da Informação
(0542816);

- Aprovação do TR pelo Secretário de
Administração (0542998);

- Despacho da SEIC (0548192) dando conta de uma
estimativa de preços evento 0548174, em que foi totalizado o
valor estimado global de R$ 49.735,72 (quarenta e nove mil,
setecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos),
valor próximo ao previsto no DOD nº 8/2019 (0494414);

- Pré-empenho nº 227/2019 (0549337);
- Minuta de edital (0560793) elaborada pela SLC.
Em seguida, houve a remessa dos autos a esta

Assessoria Jurídica para emissão de parecer
(0561191), ex vi parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93
c/c  art. 11 da Resolução nº 15.787/2017.

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material
permanente -Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data
Centers, com instalação, conforme especificações descritas
no Anexo I do edital, além disso, apenas microempresas e

  

Parecer 1277 (0561386)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 125



empresas de pequeno porte do ramo pertinente ao objeto
licirtado poderão participar, em virtude do valor estimado da
aquisição.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras às unidades
competentes, passamos a opinar quanto aos aspectos
jurídicos, nos termos que seguem.

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o §1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado.

Dessa forma, tem-se que o objeto da presente
licitação é passível de aquisição via pregão, existindo a
possibilidade jurídica de utilização dessa modalidade 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, também, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, as
justificativas da contratação, os termos de referência, as
planilhas 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 ainda que as exigências quanto
à habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceitua o art. 14, do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais.

Registre-se que se encontra dentro dos preceitos
legais e regulamentares as regras de exclusividade de
participação na licitação das microempresas e empresas de
pequeno porte.

 

4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
 Em face do que determina a Portaria Presidência

nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo
II: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO –
aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação -
TIC. 

 

ItemQuestionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES
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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 0494414

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 0494845

4
Consta dos autos Estudos Preliminares e Projeto Básico ou
Termo de Referência?

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013
SIM

EP:0521717

TR:0537245

5
Se a contratação for de mão de obra terceirizada, a Equipe de
Planejamento da Contratação elaborou Plano de Trabalho, nos
termos do art. 9º da Resolução nº 182/2013, antes de fazer o
Termo de Referência?

N/A  

6

A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da
Contratação estão cientes de que não poderão ser objeto de
contratação de STIC:

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

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

SIM  

7

Na hipótese de a contratação se destinar à aquisição de serviço
de Suporte Técnico aos processos de planejamento e avaliação
da qualidade da Solução STIC, o responsável indicado para
supervisionar o contrato é servidor deste TRE?

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

N/A  

8

A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da Contratação
estão cientes de que a empresa contratada para prover a STIC não
poderá ser a mesma que avalia, mensura ou fiscaliza o objeto da
contratação?

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

N/A 

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

10Os Estudos Preliminares contemplam as etapas previstas no § 1º do
art. 12 da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM0521717

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?

SIM0494414

12Foi instituída equipe de planejamento da contratação, na forma dos §§
5º, 6º e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº 182/2013? SIM0511253
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13Houve a indicação do Gestor do Contrato, Fiscal do Contrato ou Equipe
de Gestão? SIM

0537245

(TR)

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
SIM0542816

16
A autoridade competente autorizou o prosseguimento da contratação
pretendida?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM0513244

17

A Equipe de Planejamento da Contratação produziu justificativa para a
não elaboração da documentação exigida em cada uma das etapas
dos Estudos Preliminares da STIC (análise de viabilidade da
contratação, sustentação do contrato, estratégia para a contratação e
análise de risco)?

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

N/A 

18O documento viabilidade da contratação contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 14, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM0521717

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

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

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

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

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?

SIM0537245

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

25O titular da área demandante aprovou os Estudos Preliminares e o
Termo de Referência da Contratação? SIM0542816

PESQUISA DE PREÇOS  

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

Ref. art. 9º, II, § 1º do Decreto nº 5.450/2005
X 0542998

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

0548192

0548174

0548149

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
SIM 0548192
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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 0548192

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

SIM 0560793

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?

N/A  

35

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

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

N/A  

36
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em razão do
valor da contratação (caso previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

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 0537245

38
A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado em
planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários
afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

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

N/A  

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

SIM  

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

42As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas na
minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM  

43A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a ser
contratado?

FASE

POSTERIOR
 

44A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira? NÃO  

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

46A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

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

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

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

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

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

N/A 

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).

N/A  

53A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a segregação
entre o recebimento provisório e o definitivo? N/A 

54A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que viabilizem a
vinculação da remuneração com os resultados? N/A 

55A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de reajuste
e/ou repactuação de preços? N/A 

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

N/A 

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS  

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

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
SIM 

58

A SLC/COMAP, em face do valor estimado do objeto, verificou a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e art.
34 da Lei nº 11.488/07

SIM0560803

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?

N/A 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

65

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

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

SIM

0549337

 

 

66
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo
contêm documento com estimativa do impacto orçamentário N/A
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66financeiro da despesa? Ref. art. 16, I, da Lei Complementar nº
101/2000

N/A 

 

67
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da despesa?

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

 

5. CONCLUSÃO

 
Isso posto,  esta AJ-DG aprova, nos termos do

parágrafo único, do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, e em face de
sua regularidade jurídica, a minuta do edital de pregão
eletrônico, do tipo menor preço (0560793), objetivando a
aquisição de material permanente - Terminais multimídia
(KVM) para uso nos Data Centers, com instalação, conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.

 
À consideração superior.
 
 

Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS SILVA BRANDÃO, Estagiário(a),
em 05/07/2019, às 07:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 05/07/2019, às 08:33, 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
0561386 e o código CRC 261542FE.

0000829-13.2019.6.02.8000 0561386v35
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de julho de 2019.
 
Cuida-se de procedimento tendente à aquisição de

material permanente - terminais multimídia (KVM) para utilização
nos Data Centers, com instalação, consoante especificações
descritas no Anexo I da minuta de edital de Pregão Eletrônico
(0560793).

 
A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral aprovou a

minuta de certame, por meio do Parecer AJ-DG nº 1277/2019
(0561386), 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.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 05/07/2019, às 12:55, 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
0562991 e o código CRC DEF9D50A.

0000829-13.2019.6.02.8000 0562991v1
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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.
 
Após analisar a instrução do presente feito, constato,

com base nos registros que nele constam e, também, em parecer
exarado pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral nº 1277
(0561386), a sua regularidade e, com isso, aprovo a minuta do edital
de pregão constante do evento 0560793.

 
Com isso, autorizo a abertura da fase externa do certame

que, na modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo menor
preço, visa à aquisição de material permanente – terminais de
multimídia para uso nos data centers com instalação, conforme as
especificações contida no Anexo I do edital (fls. 18 a 27).

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para a adoção

das providências necessárias à evolução do feito.

 

 

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

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 08/07/2019, às 16:09, 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
0563583 e o código CRC 0DCD6DCA.

0000829-13.2019.6.02.8000 0563583v1
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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.
À SLC para, em cumprimento ao Despacho

GPRES 0563583, promover os atos necessários à abertura da
fase externa do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2019, às 16:48, 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
0563912 e o código CRC 47B971AA.

0000829-13.2019.6.02.8000 0563912v1
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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 julho de 2019.
À SEIC, para nova pesquisa de catmat, uma vez que

o número informado para o item está inativo no sistema.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/07/2019, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565000 e o código CRC 88943F60.

0000829-13.2019.6.02.8000 0565000v1
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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 julho de 2019.
Prezada Chefe,
 
Encontramos um novo código que deverá atender a

demanda, CATMAT - 275208.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/07/2019, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565026 e o código CRC F446463A.

0000829-13.2019.6.02.8000 0565026v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

1 
 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  2299//22001199 
  

PROCESSO Nº 0000829-13.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Data: 24 de julho de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição 
de material permanente – Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data 
Centers, com instalação, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas 
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Resolução nº 182, de 17/10/2013 do Conselho 
Nacional de Justiça, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.714/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota 
o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber 
pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material 
permanente - Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com 
instalação, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

 
2 – DOS PRAZOS  
 

2.1. O prazo máximo para o fornecimento do objeto é de 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por 
e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
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habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
 

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

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

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

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto 
nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que 
também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e 
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, 
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
 
4.4. 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 5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

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

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

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

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

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 5.7 do edital; 
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste edital. 

 

5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas 
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do 
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as 
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação. 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

6.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos 
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 

Edital do PE nº 29/2019 (0565651)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 145



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

5 
 

 

 

recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente edital. 
 

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

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

 

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 

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

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item. 
 

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

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

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

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

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

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

 

7.7.   A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, 
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento 
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o 
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
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7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 

8.1.  O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério do menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como 
limite máximo o valor estimado pela Administração, e que se encontra 
disponível nos autos do Procedimento SEI º 0000829-13.2019.6.02.8000, no 
montante de R$ 49.735,72 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais 
e setenta e dois centavos), que representam uma média das várias propostas 
coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

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

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

 

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

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

 
9 – DO 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 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO. 
 

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

 
11 - DA HABILITAÇÃO. 

Edital do PE nº 29/2019 (0565651)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 147



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

7 
 

 

 

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

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – 
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de 
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda 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 5.5. do edital: 
 

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

 
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, 
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida 
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, 
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
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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 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
12.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

 

12.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 
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12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão 
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: 
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
13- DOS RECURSOS. 
 
13.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
13.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas 
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
13.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
14.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
14.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos 
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 - DA CONTRATAÇÃO. 
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16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos 
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de 
entrega em conformidade com este edital e seus anexos. 
 
16.2.  A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo 
comunicar o recebimento da mesma. 
 
16.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro 
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
17.1. O objeto licitado deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado - 
SEALMOX, situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200-D, bairro 
Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 
expediente normal deste Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail 
ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
17.2. O objeto será recebido: 

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

b.1) 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.2) 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 ou 
substitutivamente, Relatório de Análise Técnica. 

17.3.  Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
17.4.  O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às 
sanções administrativas previstas na Seção 18. 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, 
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará 
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento 
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em 
um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

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

 
b. Multa de: 

 
b.1) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor da nota de 
empenho com atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega do 
bem por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o 
valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da nota de 
empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 

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

b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação podendo haver, 
ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento; 

 
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades 
legais; e  
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d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  

 
18.2.   O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos 
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a 
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular 
procedimento administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, 
devendo a contratada atender os seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época 
da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade 
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que incluindo as referentes a 
contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida 
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com 
as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 

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

19.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à 
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal 
para o exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 
44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente). 
 
20.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

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

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

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

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

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados 
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço 
eletrônico indicado; 
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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, Fazendas Municipal e Estadual ou estar 
registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, 
da Lei nº 8.666/1993; 
 
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o 
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em 
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
23.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 
 
23.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o 
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
 
23.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente no TRE/AL. 
 
23.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação. 
 
23.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
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23.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765. 
 
23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso 
de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

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

 
 

Maceió/AL, 10 de julho 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 
Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos 
Data Centers. 

02. Quantidades 

  

Item   Descrição Qtd 

01  Kits composto por console e comutador KVM 03 

  

03. Resumo da Especificação 
do Objeto 

  03 (três) Kits composto por console e comutador 
KVM; 

 Acompanhar cabos para interconexão com os 
servidores; 

 Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e 
suporte à resolução de 800 x 600 pixels até pelo 
menos 1600 x 1200 pixels; 

 O comutador KVM deve ter suporte para pelo 
menos 08 servidores; 

 Garantias mínima de 12 meses. 

04. Valor Estimado 

  

R$ 49.735,72 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta e 
cinco reais e setenta e dois centavos). 

  

05. Justificativa 
Efetivamente, trata-se de substituição de equipamentos 
defesados ou danificados. 

06. Prazo de Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e 
cinco) 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). Sugere-se custeiro de TI. 

09. Local de Entrega 
  

Seção de Almoraxifado deste Tribuinal 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data 
Centers. 

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

  

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

Necessidade de aquisição de equipamentos KVM compatíveis com os servidores 
utilizamso nos data centers principal e de contingência, em substituição aos 
equipamentos atuais que são incompatíveis com os novos modelos de 
servidores em uso devido à alta resolução de tela. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Munir a equipe especializada em infraestrutura de equipamento que permita 
acesso rápido e com resolução de tela efetiva aos diversos servidores 
instalados nos Data Centers deste Regional. 

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

 Substituiçao de equipamentos obsoletos ou danificados 
 Permitir ajustes técnicos locais diretamente nos servidores 
 Permitir o acompanhamento de ações que necessitem acesso ao console 
dos servidores 
 Facilitação de acesso local em caso de eventos emergenciais 

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: 
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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; 
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação. 

Há previsão no Item 21 - Terminal Multimídia do Plano de Contratações de 
Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2019 e estão 
previstos na Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de processamento de 
dados, Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.35, valor inicial 
estimado de R4 45.000,00 e readequado para R$ 8.302,50. 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-
solucoes-de-tic-2019 

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 0000829-13.2019.6.02.8000 

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

A demanda prevista e contratada se referem a 03 (três) Kits 
de equipamentos. 

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

No que tange a soluções disponíveis no mercado existem 
vários fabricantes que fornecem equipamentos que se adequam às 
características. 

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

O equipamento pretendido tem natureza comum ao mercado, 
existindo diversos equipamentos de fabricantes e modelos distintos que 
podem adender ao exigido. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

  

Adjudicação será por item (item único). 

2.10 Vigência 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.  

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

Para utilização do objeto não será necessária qualquer 
adequação por se tratar de produto que fora de pleno uso por este 
Tribunal.demanda muito particular e além da previsibilidade. 

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

1. Acompanhar cabos para interconexão com os servidores; 
2. Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 

800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels; 
3. O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;; 
4. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 

conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e 

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

4. Proporcionar 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) serviços(s) e/ou 
produto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais con
dições estabelecidas no Edital,  na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
 da Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos 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, 
entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 
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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 1 - Kit Console Retrátil com KVM 

1.       Condições Gerais da Contratação 

1.1.     Todos os produtos fornecidos devem ser do mesmo fabricante 
(console, cabos e comutador KVM); 

1.2.     Os produtos devem ser novos e estar em produção. Não serão aceitos 
equipamentos descontinuados; 

1.3.     Deve ser apresentada documentação oficial e/ou URL do site do 
fabricante, que venha a comprovar as especificações de cada item fornecido. 
A simples repetição das especificações aqui apresentadas não será aceita 
como comprovação de adequação; 

1.4.     Devem ser fornecidos, na proposta, os números de identificação de 
produto (partnumber ou similar) de todos os equipamentos ofertados; 

1.5.     Os equipamentos devem ser entregues acondicionados 
adequadamente em suas embalagens originais; 

1.6.     O fornecimento de todos os acessórios de hardware necessários à 
instalação, funcionamento e compatibilização da solução ofertada; 

1.7.     Todos os equipamentos devem ser fornecidos com suporte nativo à 
instalação em rack padrão de 19". Não serão aceitas modificações ou 
adaptações para adequação deste item; 

1.8.     Acompanhar a documentação técnica completa e atualizada contendo 
os manuais de instalação e qualquer outra documentação adicional 
necessária; 

1.9.     O prazo máximo para a entrega das soluções é de 45 (quarenta e 
cinco) dias; 

1.10. Deve estar incluso na proposta o serviço de instalação dos produtos 
ofertados, incluindo fixação nos racks, interligação dos 
servidores/equipamentos e organização dos cabos; 

1.11. As configurações exigidas são mínimas, sendo aceitos equipamentos e 
demais componentes com características superiores, desde que sejam 
completamente compatíveis com as especificações exigidas. 

  

2.       Detalhamento 
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2.1.     Kit composto por console e comutador KVM; 

2.2.     A console deve ser do tipo retrátil com trilhos deslizantes, devendo 
ocupar a altura máxima de 1U no rack, quando recolhida; 

2.3.     A console deve ter teclado; 

2.4.     Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução 
de 800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels; 

2.5.     A console deve ter suporte à suspensão automática (standby) quando 
o sistema é fechado; 

2.6.     Deve contar com teclado e dispositivo apontado integrado do tipo 
touchpad ou trackball, com no mínimo 02 (dois) botões; 

2.7.     Quando em operação, a console não deve impedir a utilização do 
espaço útil do rack para outros equipamentos; 

2.8.     O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 (oito) 
servidores; 

2.9.     Ajustes do KVM devem ser exibidos na tela (OSD); 

2.10. O KVM deverá ter suporte nativo para fixação em rack padrão de 19”; 

2.11. Permitir a nomeação das portas do KVM para rápida 
identificação/seleção dos servidores conectados; 

2.12. Acompanhar 08 cabos para permitir a conexão da quantidade máxima 
de servidores, com tamanho mínimo de 2,5 metros cada; 

2.13. Alimentação elétrica da console e do comutador KVM deve ter seleção 
automática de voltagem 100-240VAC, no novo padrão brasileiro de plugs de 
tomadas; 

2.14. Interfaces padrão USB nativas, para mouse e teclado. Não será 
permitido o uso de adaptadores para adequação a esta exigência; 

2.15. Interface padrão VGA para vídeo; 

2.16. Deve ter compatibilidade de funcionamento com servidores Windows e 
Linux.; 

2.17. Garantia mínima do fabricante: 12 meses; 

  

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

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

1. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e 
terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

2. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por 
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s); 

3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal 
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente 
do TRE/AL; 

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

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

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, 
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

2. Após a entrega, o(s) equipamento(s) será(ão) submetido(s) à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do 
fabricante. 

4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às 
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento 
Definitivo ou substitutivamente Relatório de Análise Técnica. 

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

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

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

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

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à 
época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
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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 equipamento com software 
embarcado, cujos direitos autorais do fabricante são resguardados 
por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, 
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, 
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de 

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

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

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho 
ou instrumento contratual, no caso de atraso injustificado 
na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

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

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem p
or prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a p
enalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução total 
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 
do instrumento de fornecimento; 
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ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida; 

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos 
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de: 

 Acompanhar cabos para interconexão com os servidores; 
 Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 

800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels; 
 O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;; 
 Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 

conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

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

  

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

  

Maceió, 07 de maio de 2019. 

 
 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO 
Coordenador 
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                                          ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 32 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019
 

PROCESSO Nº 0000829-13.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Data: 24 de julho de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br

 
                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos, objetivando a aquisição de material permanente – Terminais
multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com instalação, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
 
                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Resolução nº 182, de 17/10/2013 do Conselho
Nacional de Justiça, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº
7.714/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota
o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e
seus anexos.
 
1 - DO OBJETO.
 
1.1.           O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material
permanente - Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com
instalação, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.
 
2 – DOS PRAZOS
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2.1.         O prazo máximo para o fornecimento do objeto é de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
 
3.1.                Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
 
3.2.           Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
 
3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
3.3.        No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no
referido diploma legal.
 
3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
 
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
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magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.
 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
 
4 . 1 .         Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
 
4.2.         O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
 
4.3.         O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
 
4 . 4 .         O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
 
4.5.         O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
 
5.1.           O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
 
5.2.           Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
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5.3.         A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br
e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
 
5.3.1.      Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
 
5.4.         Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
 
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste edital.
 
5.4.1.    Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes no
edital, sob pena de desclassificação.
 
5.4.2.    Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
 
5.4.3.    Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 10.1.
 
5.4.4.    Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
 
5.5.         As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
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fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
 
5.6.         Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
 
5.7.           O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao
mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60
(sessenta) dias.
 
5.8.         Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições
constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre,
as descrições constantes neste edital.
 
5.9.           Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
 
5.10.       Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
 
5.11.       O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
 
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
 
6.1.         O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
 
6.2.           As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
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6.2.1.     A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
 
6.3.           O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
 
7.1.         Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
 
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item.
 
7.2.           Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
 
7.3.           O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
 
7.4.           Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
 
7.5.           Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
 
7.6.           No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
 
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
 
7.7.                A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
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7.8.             Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
 
8.1.             O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
 
8.2.                Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como
limite máximo o valor estimado pela Administração, e que se encontra
disponível nos autos do Procedimento SEI º 0000829-13.2019.6.02.8000, no
montante de R$ 49.735,72 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta e
cinco reais e setenta e dois centavos), que representam uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
 
8.3.             Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer
o menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
 
8.4.             Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará
o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
 
8.5.             Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou
se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
 
8.5.1.     Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
 
9 – DO 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 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
 
10.1.           A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
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Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
 
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 do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda 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
5.5. do edital:
 
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte; e
c.4) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
 
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.
 
1 1 . 4 .       A comprovação da regularidade fiscal das licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
 
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
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.
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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 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
 
12.1.       Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-
al.jus.br.
 
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
 
12.1.2.          Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida
e publicada nova data para realização do certame.
 
12.2.       Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
 
13- DOS RECURSOS.
 
13.1.           Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
 
13.2.           O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
 
13.3.           Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de
recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
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o registro das razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão
ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
 
13.4.           O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
 
13.5.           A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no
prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso
e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 
14.1.           A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
 
14.2.           A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
 
14.3.           Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
 
15.1.           O preço ofertado será fixo e irreajustável.
 
16 - DA CONTRATAÇÃO.
 
1 6 . 1 .           As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as
especificações dos objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de
pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
 
16.2.           A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
 
16.3.           Antes da contratação será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo

Edital 32 (0565653)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 180



licitante durante a vigência do contrato.
 
16.4.           Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
17.1.      O objeto licitado deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado -
SEALMOX, situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200-D,
bairro Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário
de expediente normal deste Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-
mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
 
17.2.   O objeto será recebido:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações.
 
b)definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos
do Tribunal, da seguinte forma:
b.1) 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.2) 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 ou substitutivamente,
Relatório de Análise Técnica.
17.3.        Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
 
17.4.             O prazo para proceder às verificações, após o recebimento
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento.
 
17.5.             Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
17.6.             O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as
normas de proteção ao consumidor.
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17.7.           O objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo
de 10 (dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se
às sanções administrativas previstas na Seção 18.
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
18.1.        Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
 
a. Advertência:
 
a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
 
a.2)  Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
 
b. Multa de:
 
b.1) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor da nota de
empenho com atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a
20 (vinte) dias corridos;
b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a
aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor da
Nota de Empenho ou instrumento contratual; e
b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada
a penalidade 20% sobre o valor da nota de empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.
b.2) 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;
 
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
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d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
 
18.2.              O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos
previstos para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no
cancelamento do instrumento de fornecimento com a Contratada.
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
 
18.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
 
18.7.             Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
 
18.8.             O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
18.9.      Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
 
18.10.     Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
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18.11.     O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
18.12.     O período de atraso será contado em dias corridos.
 
18.13.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
 
18.14.       A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.   
 
18.15.     Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
18.16.     Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
19 - DO PAGAMENTO.
 
19.1.             O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços,
devendo a contratada atender os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada do Certificado
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, que incluindo as referentes a contribuições
previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho;
e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
19.2.             Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
19.3.           Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
19.4.           O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
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recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
19.5.      Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.
 
19.6.           Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
 
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
19.7.         Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de
direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 
20.1.              As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da
Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente).
 
20.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
 
21.1.           São obrigações do contratante:
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1.             Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

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

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

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

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

 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
 
22.1.             São obrigações da contratada:
 
a)   Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b) Fornecer o produto conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

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

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

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

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

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

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

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

 
k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e
obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na
Política de Segurança da Informação do TRE/AL;
 
l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;
 
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento de atividades da garantia técnica.
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos
todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado;
o)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que
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, Fazendas Municipal e Estadual ou estar registrada junto ao
SICAF em condição regular;
 
q)  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
 
r)   Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
 
s)   Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
 
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
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23.1.           É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar
o certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
 
23.2.           As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
 
23.3.         As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
 
2 3 . 4 .           Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
23.5.           Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
 
23.6.           No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
 
2 3 .7 .           As normas que disciplinam este Pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
 
23.8.          Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
 
23.9.          O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
 
23.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
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23.11.    A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
 
23.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
23.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no
caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
23.14.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
 
23.15.    Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
 

Maceió/AL, 10 de julho de 2019.
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO 0565651.

Em 11 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 11/07/2019, às 14:03, 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
0565653 e o código CRC AED99B00.

0000829-13.2019.6.02.8000 0565653v2
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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 05302019071100104
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 23/2019. Contratante: TRF 4ª Região. CONTRATADA: RUMO
ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Recuperação de patologias existentes na escadaria principal
do prédio-sede do TRF4. ORIGEM: PE 17/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 085371, NDs -
3390.30 e 3390.39 e 2019NE500820 e 821 datadas de 05/07/2019. PREÇO TOTAL: R$
300.000,00. VIGÊNCIA: 10/07/2019 a 10/07/2020. PA: 0003356-46.2019. ASSI N AT U R A :
Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em 10.07.2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 11/2019
- contratação de empresa especializada para execução de serviço de reparação dos chillers
integrantes do sistema central de refrigeração do edifício sede e prédio anexo III do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região - restou fracassado pela ausência de propostas válidas.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 10/07/2019) 090031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000829-13.2019. Objeto: Aquisição de material permanente - Terminais
multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com instalação, conforme especificações
descritas no Anexo I do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/07/2019 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00029-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 11/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 24/07/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 10/07/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo Contrato nº 25/2016, para execução indireta de prestação de
serviços de manutenção de impressoras. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa A.
DA S. BELO ME. CNPJ nº 21.829.995/0001-78. Objeto: Altera a Cláusula Décima Sexta do
instrumento principal, para fins de prorrogação contratual, com a nova vigência para o
período de 01.08.2019 a 31.07.2020. DATA DE ASSINATURA: em 10/07/2019. Signatários:
Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP e Sr. Adriano da Silva Belo,
representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 3264/2019 - TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica N. 19/2019,
celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a PREFEITURA DE
SILVES/AM. Objeto: disponibilização de colaboradores para auxiliar nos trabalhos de coleta
de dados biométricos do eleitorado de Silves/AM. Fundamentação Legal: art. 7º, parágrafo
único e art. 9º, inciso III da Lei n. 7.444/1985 e no art. 12 da Resolução TSE n.
23.440/2015. Prazo de Vigência: a contar da assinatura do Termo até 31/05/2020. Data da
Assinatura: 12/06/2019. Assinam: Pelo TRE/AM seu Presidente, Exmo. Desembargador
JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, e, pela PREFEITURA DE SILVES/AM, o Exmo. Prefeito
ARISTILDES QUEIROZ DE OLIVEIRA NETO.

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 7029/2019 - TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica N. 20/2019,
celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a PREFEITURA DE
NHAMUNDÁ/AM. Objeto: disponibilização de colaboradores para auxiliar nos trabalhos de
coleta de dados biométricos do eleitorado de Nhamundá/AM. Fundamentação Legal: art.
7º, parágrafo único e art. 9º, inciso III da Lei n. 7.444/1985 e no art. 12 da Resolução TSE
n. 23.440/2015. Prazo de Vigência: a contar da assinatura do Termo até 26/07/2019. Data
da Assinatura: 12/06/2019. Assinam: Pelo TRE/AM, Exmo. Desembargador JOÃO DE JESUS
ABDALA SIMÕES, e, pela PREFEITURA DE NHAMUNDÁ/AM, o Exmo. Prefeito GLEDSON
HADSON PAULAIN MACHADO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: PAD 6654/2017. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n. 17/2017, de
prestação de serviços de agenciamento, compreendendo os serviços de emissão,
remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens, aérea, para voos não regulares
dentro do Estado do Amazonas e parte da região norte, passagens terrestres,
intermunicipal no Amazonas e inter-regional dentro da região norte, passagens fluvial,
intermunicipal do Estado do Amazonas. CONTRATADA: SELENETUR AGÊNCIA DE VIAG E M
E TURISMO EIRELI - ME. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93, e alterações posteriores, em especial
o seu Art. 57, II. Do Objeto: alteração do caput da CLÁUSULA QUINTA (Da Vigência).
Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de 12/07/2019 a 11/07/2020. Data da Assinatura:
28/06/2019. Assinam: Desdor. JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Contratante, e o
Sr. MARCIO ROSSI PEREZ, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 21ª Zona Eleitoral e os
Municípios de Conde/BA, Acajutiba/BA e Esplanada/BA: PAD Nº 7030/2019. OBJETO:
Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de
servidores do Município de Conde/BA, Acajutiba/BA e Esplanada/BA, para a prestação dos
serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de dados biométricos,
nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis no 7.444/1985 e
9.454/1997 e Resoluções TSE nº 21.538/2003 e 23.440/2015. VIGÊNCIA: 1 (um) ano a partir
da assinatura do documento. ASSINATURA: Conde em 07.05.2019, Acajutiba em 08.05.2019
e Esplanada em 24.03.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Augusto Yuzo Jouti pela 21ªZE, e Antônio
Eduardo Lins de Castro pelo Município de Conde, Alexsandro Menezes de Freitas pelo
Município de Acajutiba e Francisco da Cruz pelo Município de Esplanada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019 - UASG 70013

Nº Processo: 6322/2019. Objeto: Registro de Preços, na modalidade Pregão Eletrônico,
visando a eventual aquisição de Material Bibliográfico.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
11/07/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Centro Administrativo da Bahia,
Nr. 150, Paralela - Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-
00022-2019. Entrega das Propostas: a partir de 11/07/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/07/2019 às 13h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital está disponível no Comprasnet, bem
como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser
obtidas por meio do telefone (71) 3373-7318..

MILENA AUSTREGESILO HEREDA
Pregoeiro

(SIASGnet - 10/07/2019) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO

BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO, Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (Portaria n.º 75/2011), no uso de suas atribuições
legais etc. FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele notícia tiverem, e a quem
possa interessar, que, de acordo com as informações constantes do expediente PAD sob o
n.º 10895/2017, com esteio no art. 26, §4.º, da Lei n.º 9.784/1999, e considerando que
restou frustrada a tentativa de intimação direta em virtude da devolução da
correspondência dos Correios com a informação "mudou-se", INTIMA os representantes
legais da empresa E & L SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, CNPJ 19.570.868/0001-55,
acerca da informação da Secretaria de Orçamento e Finanças contida no processo acima
referido, em que restou prejudicado o pedido de liberação de recursos retidos em contas
bloqueadas dos Contratos nº 276/2016 e 278/2016, podendo comparecer nesta Secretaria,
das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira, e das 8h às 14h, às sextas-feiras, na Rua Jaime
Benévolo, nº 21, Centro, Fortaleza/CE, por meio de seu representante legal ou
procurador.

Fortaleza-CE, 9 de julho de 2019.
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Benedito Sérgio Monte Silva Coelho, Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará (Portaria n.º 75/2011), no uso de suas atribuições legais etc.

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele notícia tiverem, e a quem
possa interessar, que, de acordo com as informações constantes do expediente PAD sob o
n.º 9300/2017, com esteio no art. 26, §4.º, da Lei n.º 9.784/1999, e considerando que
restou frustrada a tentativa de intimação direta em virtude da devolução da
correspondência dos Correios com a informação "mudou-se", INTIMA os representantes
legais da empresa E & L SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, CNPJ 19.570.868/0001-55,
acerca da decisão da Presidência contida no processo acima referido, em que aplicou a
penalidade de ADVERTÊNCIA a empresa citada, podendo comparecer nesta Secretaria, das
13h às 19h, de segunda a quinta-feira, e das 8h às 14h, às sextas-feiras, na Rua Jaime
Benévolo, nº 21, Centro, Fortaleza/CE, por meio de seu representante legal ou
procurador.

Fortaleza-CE, 9 de julho de 2019.
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO, Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (Portaria n.º 75/2011), no uso de suas atribuições
legais etc.

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele notícia tiverem, e a quem
possa interessar, que, de acordo com as informações constantes do expediente PAD sob o
n.º 9299/2017, com esteio no art. 26, §4.º, da Lei nº 9.784/1999, e considerando que
restou frustrada a tentativa de intimação direta em virtude da devolução da
correspondência dos Correios com a informação "mudou-se", INTIMA os representantes
legais da empresa E & L SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, CNPJ 19.570.868/0001-55,
acerca da decisão da Presidência contida no processo acima referido, em que aplicou a
penalidade de ADVERTÊNCIA a empresa citada, podendo comparecer nesta Secretaria, das
13h às 19h, de segunda a quinta-feira, e das 8h às 14h, às sextas-feiras, na Rua Jaime
Benévolo, nº 21, Centro, Fortaleza/CE, por meio de seu representante legal ou
procurador.

Fortaleza-CE, 9 de julho de 2019.
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 07/2019 Processo nº 0006119-93.2018.6.07.8100. Atas de
Registro de Preços nºs. 5, 6, 7 e 8 do Pregão Eletrônico SRP nº. 07/2019. Objeto: Aquisição
de material de consumo: acondicionamento e embalagem, copa e cozinha, limpeza e
higienização e proteção e segurança. Valor total registrado das empresas: ADN COMERCIO
E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ: 05.621.087/0001-38, R$
109.779,88, para os Lotes 2, 4, 5, 9 e Item 1; ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA
LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA, CNPJ: 16.812.837/0001-75, R$ 30.815,80, para os Lotes 1, 6
e 10; N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI,
CNPJ: 20.425.201/0001-48, R$ 19.909,04, para os Lotes 3 e 7; e COMERCIAL TXV
COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ: 22.906.038/0001-60, R$ 5.241,60, para o Lote 8. Valor
total das Atas: R$ 165.746,32. Validade das Atas: 12 meses, contados a partir da última
assinatura eletrônica no SEI. A íntegra das Atas está disponível no endereço www.tre-
df.jus.br. Informações: 3048-4067 ou 3048-4024. EDUARDO DE CASTRO RODRIGU ES ,
Diretor-Geral.
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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 julho de 2019.
À CPREG, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 11/07/2019, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565668 e o código CRC 33F130D3.
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YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{U|LM
HT[}TRQIMGR\XMN~LM���LM���LMPGM�IJMNNX�NWxUVV|X
M

�MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
�\\_{xx]IJX\RI�
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FMRŶWZMXHWFMNKLJKNMYKHGHŶWFi
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00029/2019 

Às 15:57 horas do dia 30 de julho de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00029/2019, referente ao
Processo nº 0000829-13.2019, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO ANTENA, POSIÇÃO INTERNA,
APLICAÇÃO DESKTOP/MELHORAR RECEPÇÃO
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: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 49.735,7200 Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado
na

aceitação

30/07/2019
14:57:23

Item cancelado na aceitação. Motivo: ITEM CANCELADO NA FASE DE ACEITAÇÃO DE
PROPOSTAS, PELOS MOTIVOS EXPOSTOS NO DECORRER DAS SESSÕES ELETRÔNICAS,
RELATIVOS À PROPOSTAS COM INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS APONTADAS PELA TI E
PREÇOS ACIMA DO ESTIMADO PELA ADM.

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .292019 .43989 .4353 .5112650224

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00029/2019 

Às 14:01 horas do dia 24 de julho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal 120/2019 de 20/03/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de
2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0000829-13.2019, para realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 00029/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente - Terminais multimídia (KVM) para uso nos
Data Centers, com instalação, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO ANTENA, POSIÇÃO INTERNA, APLICAÇÃO
DESKTOP/MELHORAR RECEPÇÃO
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: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 49.735,7200 Situação: Cancelado na aceitação

Histórico
Item: 1 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
* 22.814.411/0001-53 8V TECNOLOGIA

EIRELI
Sim Sim PPB 3 R$ 3.157,0000 R$ 9.471,0000 24/07/2019

00:29:44
Marca: TRENDNET - Chaveador 
Fabricante: TRENDNET - Chaveador KVM USB Rack Mount 8 portas T 
Modelo / Versão: TRENDNET - Chaveador KVM USB Rack Mount 8 portas T 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENDNET - Chaveador KVM USB Rack Mount 8 portas TK-803R + Cabos 
Declaração de Origem do Produto: Nacional

27.044.495/0001-07 PA COMERCIO E
SERVICOS GERAIS
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 3 R$ 16.000,0000 R$ 48.000,0000 23/07/2019
17:47:48

Marca: Console KVM 
Fabricante: Console KVM 
Modelo / Versão: Console KVM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: &#61623; 03 (três) Kits composto por console e comutador KVM; &#61623; Acompanhar
cabos para interconexão com os servidores; &#61623; Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600
pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels; &#61623; O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores; &#61623;
Garantias mínima de 12 meses. 
Declaração de Origem do Produto: Importado - China, República Popular

32.442.765/0001-78 BRUNO DE OLIVEIRA
TEIXEIRA
05800593167

Sim Sim PPB 3 R$ 16.570,0000 R$ 49.710,0000 24/07/2019
00:57:13

Marca: Retom 
Fabricante: Retom 
Modelo / Versão: Kvm Lcd Console Monitor 17 1u Retom 1701a 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição - Descrição: KVM Console Monitor 17" Completo C/ gaveta 8 Entradas - Pode
ligar até 8 Servidores - Você está adquirindo o conjunto de 2 ITENS: * Kit com preço promocional - Item 1) Console KVM Painel LCD 17"
(Mouse touchpad, teclado e monitor) - Item 2) KVM USB SWITCH 8 PORTAS c/ CABOS Aplicação: para servidores em geral - Modelo:
1701a - Consulte o manual pelo modelo para maiores informações - Na dúvida me pergunte - Novo - Original - produto de qualidade -
Compatível com Servidores Dell, Hp, e outras marcas em geral - Suporta até 8 Servidores pela conexão VGA/USB - Bloqueio anti-queda
de design exclusivo evita que o ecrã LCD deslize para baixo inesperadamente. - O cabo de corrente interior é menos para ser quebrado;
A vida útil é duas ou três vezes maior que o cabo normal. - Adaptador de energia DC ou AC embutido (-36V a -72V DC / 90V a 265V AC)
- Fornecimento de energia de moeda direta. - Suporte a tecla de atalho no servidor Sun. - O menor comprimento pode ser instalado em
rack de 488 mm. - Informação geral: - 1U de altura, instale em rack de 19 ´´ - Monitor de alta resolução TFT / LCD de 17 "ou 15" até
1920 x 1080 a 75Hz - Touchpad integrado ou mouse trackball - Controle de 1 servidor diretamente de um console LCD ou 128 servidores
(cadeia Daisy) - Verificação automática para monitorar servidores selecionados e armazenar o uso do PC / servidor anterior, intervalo de
verificação de 5 ´´ a 99 ´´. - Instalação rápida e fácil de montagem em rack, sem necessidade de software. - Necessário apenas um
usuário para controlar, fácil de usar, menu OSD no LCD. - Exibição na tela (OSD) em vários idiomas: inglês (EUA), inglês (Reino Unido),
alemão, alemão (suíço), francês, espanhol, chinês tradicional, japonês, - coreano, sueco, italiano, russo, húngaro. - Suporte DOS, Win3.
X, Win95 / 98 / 98SE / 2000 / ME / XP, WinNT, Netware, UNIX, Linux, - Suporta iMac, Power MAC e Sun Microsystems com porta USB
(funciona com adaptador USB-PS2). - As configurações de vídeo dos computadores conectados são automaticamente ajustadas para a
saída ideal para o monitor LCD. - 8 caracteres de proteção por senha. - Automaticamente ligar / desligar. - Suporta PS / 2 e USB. 
Declaração de Origem do Produto: Nacional

24.651.601/0001-22 TETON COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim Nenhuma 3 R$ 16.570,0000 R$ 49.710,0000 24/07/2019
12:17:37

Marca: RETON 
Fabricante: RETON 
Modelo / Versão: KVM1701A + MUC81 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO KVM PARA RACK 19" COMPLETA COMPOSTA POR: Item 1 - Console KVM Painel
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LCD 17" (Mouse touchpad, teclado e monitor) Item 2 - KVM USB SWITCH 8 PORTAS c/ CABOS 2,5M 
Declaração de Origem do Produto: Importado - China, República Popular

24.626.920/0001-88 LANSOL COMERCIO
DE PRODUTOS DE
INFORMATICA LTDA

Sim Sim Nenhuma 3 R$ 16.578,0000 R$ 49.734,0000 24/07/2019
13:01:09

Marca: ATEN 
Fabricante: ATEN 
Modelo / Versão: CL-1000 + CS-1308 + 2L-5202U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSOLE GAVETA TFT 17" PS/2 MASTERVIEW - CL-1000 - ATEN COMUTADOR KVM
SWITCH 19" 8 CPU DUAL MASTERVIEW ** - CS-1308 - ATEN CABO P/ SWITCH KVM SPHD-15 USB 1,8 M - 2L-5202U - ATEN 
Declaração de Origem do Produto: Importado - China, República Popular

01.804.159/0001-21 ELETRA TECNOLOGIA
E INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 3 R$ 30.000,0000 R$ 90.000,0000 23/07/2019
17:26:14

Marca: RETON 
Fabricante: RETON 
Modelo / Versão: KVM-1701A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit composto por console e comutador KVM; A console deve ser do tipo retrátil com trilhos
deslizantes, devendo ocupar a altura máxima de 1U no rack, quando recolhida; A console deve ter teclado; Tela LCD ou LED com
tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels; A console deve ter suporte à
suspensão automática (standby) quando o sistema é fechado; Deve contar com teclado e dispositivo apontado integrado do tipo
touchpad ou trackball, com no mínimo 02 (dois) botões; Quando em operação, a console não deve impedir a utilização do espaço útil do
rack para outros equipamentos; O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 (oito) servidores; Ajustes do KVM devem ser
exibidos na tela (OSD); O KVM deverá ter suporte nativo para fixação em rack padrão de 19”; Permitir a nomeação das portas do KVM
para rápida identificação/seleção dos servidores conectados; Acompanhar 08 cabos para permitir a conexão da quantidade máxima de
servidores, com tamanho mínimo de 2,5 metros cada; Alimentação elétrica da console e do comutador KVM deve ter seleção automática
de voltagem 100-240VAC, no novo padrão brasileiro de plugs de tomadas; Interfaces padrão USB nativas, para mouse e teclado. Não
será permitido o uso de adaptadores para adequação a esta exigência; Interface padrão VGA para vídeo; Deve ter compatibilidade de
funcionamento com servidores Windows e Linux.; Garantia mínima do fabricante: 12 meses; 
Declaração de Origem do Produto: Importado - China, República Popular

24.438.705/0001-53 ATK COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI

Sim Sim Nenhuma 3 R$ 30.000,0000 R$ 90.000,0000 24/07/2019
11:42:58

Marca: MASTERVIEW 
Fabricante: aten 
Modelo / Versão: CS1308 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 03 (três) Kits composto por console e comutador KVM; &#61623; Acompanhar cabos para
interconexão com os servidores; &#61623; Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600 pixels até
pelo menos 1600 x 1200 pixels; &#61623; O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores; &#61623; Garantias
mínima de 12 meses. 
Declaração de Origem do Produto: Importado - China, República Popular

05.943.439/0001-71 CONECTROM
COMERCIO E
SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES
LTDA

Sim Sim Nenhuma 3 R$ 50.000,0000 R$ 150.000,0000 23/07/2019
21:00:11

Marca: APC 
Fabricante: APC 
Modelo / Versão: AP5808 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO ANTENA, POSIÇÃO INTERNA, APLICAÇÃO
DESKTOP/MELHORAR RECEPÇÃO 
Declaração de Origem do Produto: Importado - Estados Unidos

28.622.432/0001-53 TIC MAKER
COMERCIO E
SERVICOS DE TI
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 3 R$ 300.000,0000 R$ 900.000,0000 24/07/2019
13:53:48

Marca: DELL 
Fabricante: DELL 
Modelo / Versão: KIT, PART NUMBER: DKMMLED185-G01-KIT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 01 Kit composto por console e comutador e cabo: Comutador KVM; &#61623; Acompanhar
cabos para interconexão com os servidores; &#61623; Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600
pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels; &#61623; O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores; &#61623;
Garantias mínima de 12 meses 
Declaração de Origem do Produto: Importado - Estados Unidos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 900.000,0000 28.622.432/0001-53 24/07/2019 14:01:14:147
R$ 150.000,0000 05.943.439/0001-71 24/07/2019 14:01:14:147
R$ 90.000,0000 01.804.159/0001-21 24/07/2019 14:01:14:147
R$ 90.000,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:01:14:147
R$ 49.734,0000 24.626.920/0001-88 24/07/2019 14:01:14:147
R$ 49.710,0000 32.442.765/0001-78 24/07/2019 14:01:14:147
R$ 49.710,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:01:14:147
R$ 48.000,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:01:14:147
R$ 115.500,0000 28.622.432/0001-53 24/07/2019 14:20:33:263
R$ 47.999,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:26:16:493
R$ 50.000,0000 05.943.439/0001-71 24/07/2019 14:27:23:717
R$ 47.950,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:29:26:790
R$ 47.949,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:31:38:267
R$ 47.945,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:36:27:570
R$ 47.944,9000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:37:01:807
R$ 47.943,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:37:55:530
R$ 47.933,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:38:58:457
R$ 47.929,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:39:16:363
R$ 47.919,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:39:19:457
R$ 47.920,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:39:30:160
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R$ 47.818,9000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:39:44:930
R$ 47.808,9000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:39:48:083
R$ 47.912,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:39:56:430
R$ 47.795,5000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:40:10:993
R$ 47.793,5000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:40:14:163
R$ 47.750,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:40:25:150
R$ 47.748,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:40:34:337
R$ 47.552,5000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:40:41:370
R$ 47.550,5000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:40:54:527
R$ 47.732,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:40:54:823
R$ 47.421,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:41:15:920
R$ 47.419,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:41:18:920
R$ 47.229,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:41:36:200
R$ 47.403,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:41:39:657
R$ 47.227,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:41:39:657
R$ 47.102,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:42:05:907
R$ 47.100,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:42:09:300
R$ 46.999,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:42:17:237
R$ 46.997,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:42:29:347
R$ 46.902,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:42:54:880
R$ 46.995,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:42:58:660
R$ 46.900,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:43:02:317
R$ 46.835,6900 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:43:15:177
R$ 46.833,6900 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:43:22:320
R$ 46.741,9000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:43:29:587
R$ 46.739,9000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:43:50:023
R$ 46.740,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:43:51:243
R$ 46.175,9000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:44:05:230
R$ 46.173,9000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:44:10:480
R$ 46.690,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:44:14:980
R$ 46.120,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:44:28:713
R$ 46.118,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:44:31:747
R$ 45.760,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:44:35:073
R$ 45.758,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:44:52:187
R$ 44.990,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:44:57:467
R$ 44.988,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:45:12:233
R$ 44.875,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:45:21:517
R$ 44.550,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:45:31:720
R$ 44.873,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:45:32:407
R$ 44.452,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:45:45:250
R$ 44.548,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:45:53:173
R$ 43.998,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:46:05:003
R$ 43.996,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:46:13:533
R$ 43.874,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:46:22:223
R$ 43.875,5000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:46:28:787
R$ 43.872,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:46:33:630
R$ 43.723,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:46:53:367
R$ 43.721,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:46:56:490
R$ 43.600,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:47:06:990
R$ 43.598,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:47:16:960
R$ 43.561,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:47:27:727
R$ 43.400,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:47:37:463
R$ 43.559,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:47:38:010
R$ 43.099,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:47:49:277
R$ 43.097,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:47:58:213
R$ 42.995,5000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:48:11:857
R$ 42.985,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:48:15:653
R$ 42.983,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:48:18:670
R$ 42.980,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:48:36:797
R$ 42.978,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:48:40:013
R$ 42.950,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:48:51:170
R$ 42.948,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:49:00:267
R$ 42.940,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:49:07:470
R$ 42.896,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:49:19:313
R$ 42.894,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:49:22:487
R$ 41.990,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:49:45:740
R$ 41.988,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:49:48:940
R$ 42.760,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:49:52:097
R$ 41.950,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:50:09:567
R$ 41.948,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:50:13:007
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R$ 41.850,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:50:25:320
R$ 41.920,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:50:29:693
R$ 41.848,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:50:33:023
R$ 41.760,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:50:47:273
R$ 41.758,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:50:53:150
R$ 41.700,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:51:01:243
R$ 41.698,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:51:13:340
R$ 41.520,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:51:21:137
R$ 40.550,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:51:28:760
R$ 40.548,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:51:34:137
R$ 40.103,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:51:47:043
R$ 40.101,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:51:54:140
R$ 40.500,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:51:54:467
R$ 40.002,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:52:11:110
R$ 40.000,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:52:14:623
R$ 39.995,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:52:23:577
R$ 39.874,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:52:31:830
R$ 39.850,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:52:50:860
R$ 39.849,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:52:59:597
R$ 39.820,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:53:11:457
R$ 39.815,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:53:21:880
R$ 39.810,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:53:38:973
R$ 39.790,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:53:49:413
R$ 39.808,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:53:50:130
R$ 39.788,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:54:10:290
R$ 39.621,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:54:16:460
R$ 39.700,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:54:23:523
R$ 39.619,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:54:30:370
R$ 39.500,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:54:49:493
R$ 39.610,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:54:51:370
R$ 39.498,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:54:52:540
R$ 38.900,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:55:12:467
R$ 39.450,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:55:13:857
R$ 38.898,0000 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:55:15:497
R$ 38.790,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:55:39:687
R$ 38.789,9900 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:55:42:733
R$ 38.640,0000 24.438.705/0001-53 24/07/2019 14:55:50:060
R$ 38.550,0000 24.651.601/0001-22 24/07/2019 14:56:01:687
R$ 38.549,9900 27.044.495/0001-07 24/07/2019 14:56:05:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

24/07/2019
14:16:59

Desclassificação da proposta de R$ 9.471,0000. PROPOSTA CADASTRADA DESCLASSIFICADA FUNDAMENTO ITEM 6.2.
EDITAL: As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.

Aberto 24/07/2019
14:17:11 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

24/07/2019
14:23:57 Batida iminente. Data/hora iminência: 24/07/2019 14:38:57.

Encerrado 24/07/2019
14:56:19 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

24/07/2019
15:12:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.044.495/0001-
07.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

24/07/2019
15:42:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.044.495/0001-07.

Recusa 24/07/2019
16:55:46

Recusa da proposta. Fornecedor: PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.044.495/0001-07, pelo
melhor lance de R$ 38.549,9900. Motivo: Em conformidade com o pronunciamento técnico registrado na sessão
eletrônica a proposta apresentada apresenta inconsistências técnicas insanáveis. Contrariando as exigências contidas no
Termo de Referência Anexo I.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

24/07/2019
17:09:28 Convocado para envio de anexo o fornecedor TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.651.601/0001-22.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

24/07/2019
18:08:26

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
24.651.601/0001-22.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/07/2019
14:17:36 Convocado para envio de anexo o fornecedor TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.651.601/0001-22.
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Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

25/07/2019
15:40:36

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
24.651.601/0001-22.

Recusa 25/07/2019
16:21:30

Recusa da proposta. Fornecedor: TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.651.601/0001-22, pelo melhor
lance de R$ 38.550,0000. Motivo: Em conformidade com o pronunciamento técnico registrado na sessão eletrônica a
proposta apresentada apresenta inconsistências técnicas insanáveis. Contrariando as exigências contidas no Termo de
Referência Anexo I.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/07/2019
16:35:50 Convocado para envio de anexo o fornecedor ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.438.705/0001-53.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

25/07/2019
18:13:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF:
24.438.705/0001-53.

Recusa 26/07/2019
11:10:52

Recusa da proposta. Fornecedor: ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.438.705/0001-53, pelo melhor
lance de R$ 38.640,0000. Motivo: Em conformidade com o pronunciamento técnico registrado na sessão eletrônica a
proposta apresentada apresenta inconsistências técnicas insanáveis. Contrariando as exigências contidas no Termo de
Referência Anexo I.

Recusa 26/07/2019
11:31:41

Recusa da proposta. Fornecedor: BRUNO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 05800593167, CNPJ/CPF: 32.442.765/0001-78, pelo
melhor lance de R$ 49.710,0000. Motivo: Em conformidade com o pronunciamento técnico registrado na sessão
eletrônica a proposta apresentada apresenta inconsistências técnicas insanáveis. Contrariando as exigências contidas no
Termo de Referência Anexo I. Acrescento, modelo idêntico ao analisado na proposta 02 pela TI.

Recusa 26/07/2019
11:44:24

Recusa da proposta. Fornecedor: LANSOL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
24.626.920/0001-88, pelo melhor lance de R$ 49.734,0000. Motivo: Em conformidade com o pronunciamento técnico
registrado na sessão eletrônica a proposta apresentada apresenta inconsistências técnicas insanáveis. Contrariando as
exigências contidas no Termo de Referência Anexo I. Acrescento, modelo idêntico ao analisado na proposta 03 pela TI.

Recusa 29/07/2019
14:35:43

Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTROM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ/CPF:
05.943.439/0001-71, pelo melhor lance de R$ 50.000,0000. Motivo: Proposta recusada, licitante não respondeu sobre a
possibilidade de negociar valores. Proposta apresentada com valor acima do estimado pela Administração, contrariando o
critério de aceitação contido no item 8.2 do Edital

Recusa 29/07/2019
14:55:44

Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.804.159/0001-21, pelo
melhor lance de R$ 90.000,0000. Motivo: o modelo ofertado pelo licitante é idêntico ao analisado nas propostas
desclassificadas de nºs 2 e 3, RETON foi KVM-1701A, objeto de recusa na ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA PELA
UNIDADE DE TI, pelos motivos exposto e publicados no chat de conversação.

Recusa 30/07/2019
14:32:29

Recusa da proposta. Fornecedor: TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI, CNPJ/CPF: 28.622.432/0001-53,
pelo melhor lance de R$ 115.500,0000. Motivo: PROPOSTA RECUSADA, considerando que não foi possível negociar
valores abaixo do estimado pela administração, com fulcro no item 8.2 do Edital.

Cancelado na
aceitação

30/07/2019
14:57:23

Item cancelado na aceitação. Motivo: ITEM CANCELADO NA FASE DE ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS, PELOS MOTIVOS
EXPOSTOS NO DECORRER DAS SESSÕES ELETRÔNICAS, RELATIVOS À PROPOSTAS COM INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS
APONTADAS PELA TI E PREÇOS ACIMA DO ESTIMADO PELA ADM.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 24/07/2019
14:01:28

Srs. (as) Licitantes, boa tarde, inicialmente verificaremos a conformidade das propostas apresentadas,
em seguida será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 24/07/2019
14:01:44

ATENÇÃO ITEM 1 TERMO DE REFERÊNCIA: SERÁ EXIGIDO DO LICITANTE NA FASE DE NEGOCIAÇÃO E
ACEITAÇÃO DE PROPOSTA:

Pregoeiro 24/07/2019
14:02:04

1.3. Deve ser apresentada documentação oficial e/ou URL do site do fabricante, que venha a comprovar
as especificações de cada item fornecido. A simples repetição das especificações aqui apresentadas não

será aceita como comprovação de adequação;
Pregoeiro 24/07/2019

14:02:16
1.4. Devem ser fornecidos, na proposta, os números de identificação de produto (partnumber ou

similar) de todos os equipamentos ofertados;
Pregoeiro 24/07/2019

14:02:37
1.10. Deve estar incluso na proposta o serviço de instalação dos produtos ofertados, incluindo fixação

nos racks, interligação dos servidores/equipamentos e organização dos cabos
Pregoeiro 24/07/2019

14:02:53
ATENÇÃO: O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do

licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na
forma eletrônica (AT. 3º § 6º Decreto nº 5.450/05.

Pregoeiro 24/07/2019
14:03:05

ATENÇÃO: CABE AO LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO -
RESPONSABILIZAR-SE FORMALMENTE PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS EM SEU NOME, ASSUMINDO

COMO FIRMES E VERDADEIRAS SUA PROPOSTA E LANCES, ART. 13, INC. III, DEC. 5.450/05
Pregoeiro 24/07/2019

14:08:03
EDITAL ITEM 7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item

Pregoeiro 24/07/2019
14:08:50

EDITAL 8.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o valor
estimado pela Administração, e que se encontra disponível nos autos do Procedimento SEI º 0000829-
13.2019.6.02.8000, no montante de R$ 49.735,72 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco

reais e setenta e dois centavos)
Pregoeiro 24/07/2019

14:11:10
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 3: Resumo da Especificação do Objeto &#61623; 03 (três) Kits

composto por console e comutador KVM; &#61623; Acompanhar cabos para interconexão com os
servidores; &#61623; Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x

600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels; &#61623; O comutador KVM deve ter suporte para pelo
menos 08 servidores; &#61623; Garantias mínima de 12 meses.

Pregoeiro 24/07/2019
14:13:12

SRS. (AS) LICITANTES A PROPOSTA DEVERÁ CONSIDERAR OS 03 (TRÊS) KITS COMPOSTO POR
CONSOLE E COMUTADOR KVM.

Pregoeiro 24/07/2019
14:14:08

04. Valor Estimado R$ 49.735,72 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois
centavos) PARA TRÊS KITS

Sistema 24/07/2019
14:23:57

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:38 de 24/07/2019, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 24/07/2019
14:24:29

ATENÇÃO- A etapa de lances será encerrada mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de
aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de ATÉ 30 (trinta)
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minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada,
automaticamente a recepção de lances.

Sistema 24/07/2019
14:56:20

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas.
Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 24/07/2019
15:01:35

Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 1ª classificada
no presente pregão eletrônico, preliminarmente se faz necessário questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores, consideramos a legislação de regência do pregão, apesar do valor apresentado

ser considerado dentro da estimativa da adm. Aceita o valor de R$34.000,00?
Pregoeiro 24/07/2019

15:02:56
Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 1ª classificada
no presente pregão eletrônico, preliminarmente se faz necessário questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores, consideramos a legislação de regência do pregão, apesar do valor apresentado

ser considerado dentro da estimativa da adm. Aceita o valor de R$34.000,00?
Pregoeiro 24/07/2019

15:03:19
Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, aguardo resposta.

Pregoeiro 24/07/2019
15:04:42

Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, aguardo resposta.

27.044.495/0001-07 24/07/2019
15:05:47

Boa tarde

27.044.495/0001-07 24/07/2019
15:06:25

um momento que estou verificando.

27.044.495/0001-07 24/07/2019
15:07:24

Sr pregoeiro podemos chegar ao minimo de R$ 35.000,00?

Pregoeiro 24/07/2019
15:07:44

Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Agradeço e aguardo.

Pregoeiro 24/07/2019
15:09:01

Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, agradecemos e aceitamos a
contraproposta no valor de R$35.000,00.

Pregoeiro 24/07/2019
15:11:15

Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, convocaremos anexo, observe todas
as exigências do edital, em especial o Termo de Referência Anexo I, observações reiteradas no início da

sessão eletrônica. Envie sua proposta contendo todas as características técnicas exigidas. Após o
recebimento, encaminharemos para Unidade de TI deste Regional

Pregoeiro 24/07/2019
15:12:09

Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Consideramos a necessidade de verificar a
conformidade técnica, acredito que 1h é suficiente para envio, caso necessite de mais tempo, favor

informar.
Sistema 24/07/2019

15:12:16
Senhor fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.044.495/0001-07, solicito

o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 24/07/2019

15:12:30
Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Anexo convocado.

27.044.495/0001-07 24/07/2019
15:18:05

estamos providenciando

Sistema 24/07/2019
15:42:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.044.495/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 24/07/2019
15:45:19

Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, acuso o recebimento do arquivo,
favor aguarde.

Pregoeiro 24/07/2019
15:50:48

Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, encaminharemos a sua proposta para
Unidade de TI, a fim de verificar a conformidade técnica. Alertamos, caso ocorra inconsistências na
proposta apresentada a mesma será recusada. Consideramos que V.Sª tem total conhecimento das

exigências editalícias em razão da declaração de ciência do edital e avisos na presente sessão.
Pregoeiro 24/07/2019

15:51:12
Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr.(a) Licitante, favor aguarde, agradeço.

Pregoeiro 24/07/2019
16:38:42

Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, passaremos a transcrever o
pronunciamento da Unidade Técnica:

Pregoeiro 24/07/2019
16:40:18

Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - "Sr. Pregoeiro,...Foram identificadas as seguintes
inconsistências, sem prejuízo de outras. 1º A resolução informada no folder técnico anexo à proposta

indica resolução de 1280x1024 e o edital exige que a resolução máxima não seja inferior a 1600x1200
Pregoeiro 24/07/2019

16:41:15
Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - 2º A proposta comercial indica marca e modelo
diverso do apresentado no folder técnico; 3º Claramente as especificações informadas no arquivo
"Especificações Técnicas.PDF" (em português) não guardam consonância com o folder técnico do

fabricante apresentado
Pregoeiro 24/07/2019

16:42:19
Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - 4º Não foi informada URL do site do fabricante para
verificações de partnumbers e características técnicas adicionais; 5º Em consulta ao https://www.sg-
norco.com/search.php, que está referido no folder técnico, confirmamos que a resolução é inferior ao

exigido
Pregoeiro 24/07/2019

16:43:23
Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, pelo exposto, considerando as

inconsistências na proposta apresentada, vamos proceder a recusa da mesma.
27.044.495/0001-07 24/07/2019

16:46:57
sr pregoeiro a resolução e de 1920x1080

27.044.495/0001-07 24/07/2019
16:48:39

https://www.sg-norco.com/pdfs/KVM-17W-COMBO-S_KVM_Switch_Short_Depth.pdff

Pregoeiro 24/07/2019
16:53:12

Para PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, agradeço a participação, momento
oportuno, fase de recurso, garantias de contraditório e ampla defesa, V.Sª poderá apresentar as razões

técnicas que se adequam às exigências editalícias. Infelizmente, não será possível a aceitação de
proposta. Agradeço a participação.

Pregoeiro 24/07/2019
16:57:53

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 2ª classificada no
presente pregão eletrônico, preliminarmente se faz necessário questionar sobre a possibilidade de

negociação de valores, consideramos a legislação de regência do pregão, apesar do valor apresentado
ser considerado dentro da estimativa da adm. Aceita o valor de R$34.000,00?

Pregoeiro 24/07/2019
17:03:52

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 2ª classificada no
presente pregão eletrônico, preliminarmente se faz necessário questionar sobre a possibilidade de

negociação de valores, consideramos a legislação de regência do pregão, apesar do valor apresentado
ser considerado dentro da estimativa da adm. Aceita o valor de R$34.000,00?

24.651.601/0001-22 24/07/2019
17:05:16

Boa tarde. Prezado senhor pregoeiro, temos total interesse em atende-los e dentro das nossas
possibilidades, mantendo a qualidade e garantias dos produtos e serviços, o valor mínimo que podemos

ofertar é de R$ 34.998,00 para as 3 (três) unidades
Pregoeiro 24/07/2019 Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, V.Sª deverá acompanhar as operações
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17:05:24 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. 13º, inciso IV, do Decreto 5.450/2005
24.651.601/0001-22 24/07/2019

17:08:45
Sim, estamos acompanhando

Pregoeiro 24/07/2019
17:09:09

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, agradeço, é possível a aceitação do
VALOR.Convocaremos anexo, observe todas as exigências do edital, em especial o Termo de Referência
Anexo I, observações reiteradas no início da sessão eletrônica. Envie sua proposta contendo todas as

características técnicas exigidas. Após o recebimento, encaminharemos para Unidade de TI deste
Region

Sistema 24/07/2019
17:09:28

Senhor fornecedor TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.651.601/0001-22, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 24/07/2019
17:09:54

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Anexo convocado, acredito que 1h é suficiente para
envio, caso contrário, favor informar.

24.651.601/0001-22 24/07/2019
17:10:47

Certo, iremos providenciar

Pregoeiro 24/07/2019
18:07:25

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, consideramos o término do horário
comercial e proximidade do término do horário deste Regional, razão pela qual suspenderemos o

presente pregão eletrônico, retornaremos amanhã dia 25/07/2019 às 14h. A convocação de anexo
permanecerá em aberto. O prazo para envio de proposta não é fatal. V.Sª poderá anexar no início da

sessão de amanhã.
Sistema 24/07/2019

18:08:26
Senhor Pregoeiro, o fornecedor TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.651.601/0001-

22, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 24/07/2019

18:09:00
Srs.(as) Licitantes, suspenderemos a sessão eletrônica em razão do término do horário comercial e
proximidade do término do expediente deste Regional, retornaremos amanhã às 14h. Obrigado pela

participação e boa noite.
Pregoeiro 25/07/2019

14:11:18
Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 25/07/2019
14:13:48

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, a Unidade de TI se pronunciou, quanto à
proposta apresentada por V.Sª:

Pregoeiro 25/07/2019
14:14:12

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. Pregoeiro, Algumas considerações: • O arquivo com o
folder está ilegível (0 byte); • A URL indicada na proposta indica um distribuidor ou revendedor, e não o

fabricante; Com isto, a análise ficou prejudicada.
Pregoeiro 25/07/2019

14:14:59
Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Apesar da análise se restringir a aspectos técnicos, alerto
para o fato de que o site indicado na proposta (www.netcomputadores.com.br), apresenta preço bem

abaixo do valor ofertado, conforme imagem em anexo." É O PRONUNCIAMENTO DA TI
Pregoeiro 25/07/2019

14:15:25
Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, preliminarmeNte, o julgamento de
PROPOSTAS é OBJETIVO, ou seja, consideramos as regras contidas no Edital. No início da sessão

ratificamos algumas exigências. Apesar de V.Sª ter consignado no sistema COMPRASNET declaração
que atendia todos os requisitos do referido documento.

Pregoeiro 25/07/2019
14:15:57

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Nesse sentido, favor esclarecer:1º A empresa
NETCOMPUTADORES é distribuidora de equipamentos de informática, não se trata de FABRICANTE

OFICIAL, o edital exige :”1.3. Deve ser apresentada documentação oficial e/ou URL do site do
fabricante, que venha a comprovar as especificações de cada item fornecido.” Documento OFICIAL DO

FABRICANTE e/ou URL do FABRICANTE e
Pregoeiro 25/07/2019

14:16:11
Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ... e/ou URL do FABRICANTE e não do FORNECEDOR

E/OU DISTRIBUIDOR IMPORTADOR.
Pregoeiro 25/07/2019

14:16:29
Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 2º DILIGENCIAMOS, QUANTO AO PREÇO OFERTADO POR

V.Sª, é evidente que o mesmos se encontra dentro do intervalo de preço estimado e PUBLICADO no
Edital, contudo NO SITE DO DISTRIBUIDOR, acredito SER O importador do equipamento, O VALOR

UNITÁRIO É DE R$4.443,87.....
Pregoeiro 25/07/2019

14:16:43
Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - .....somando com FRETE R$370,00, aplicamos uma
alíquota de ICMS 18%, esta variável nos Estados da Federação, tudo somado perfaz o valor de
R$5.343,87. O VALOR OFERTADO NA SUA PROPOSTA É DE R$11.666,00, mais de 50% do SITE

INDICADO POR V.Sª.
Pregoeiro 25/07/2019

14:17:25
Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 3º Considere a necessidade de esclarecer os pontos
abordados, bem como, abriremos a convocação de anexo para juntada do documento PDF, não foi

possível a visualização de um dos arquivos “CATALOGO FINAL TRE”
Sistema 25/07/2019

14:17:36
Senhor fornecedor TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.651.601/0001-22, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 25/07/2019

14:23:49
Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, favor responder aos questionamentos.

Pregoeiro 25/07/2019
14:25:11

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, V.Sª deverá 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. 13º, inciso IV, do Decreto 5.450/2005)

Pregoeiro 25/07/2019
14:25:20

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, favor responder aos questionamentos.

24.651.601/0001-22 25/07/2019
14:28:23

Prezado Sr. pregoerio boa tarde! Serao esclarecidos todos os questionamentos a partir de agora.

24.651.601/0001-22 25/07/2019
14:29:15

Quanto ao arquivo estamos reenviando o anexo.

Pregoeiro 25/07/2019
14:29:59

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Aguardo.

24.651.601/0001-22 25/07/2019
14:31:35

Sobre formacao valores para o custo, existe, impostos, substituicao tributaria, reserva tecnica, custo
operacional, servicos, logistica e uma serie de fatores para somatizar o valor final do produto isso tudo
seria o custo final e ainda tem o periodo de garantia a ser cumprido de 12 meses, nao e simplesmente

pegar o valor e colocar margem de lucro.
Pregoeiro 25/07/2019

14:34:05
Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Entendo a colocação relativa aos custos. Aguardo o

esclarecimento quanto à exigência da apresentação da URL DO FABRICANTE e/ou documento OFICIAL
DO FABRICANTE DO item, E NÃO DO FORNECEDOR/IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR.

Pregoeiro 25/07/2019
14:34:43

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ENVIE JUNTO COM OUTROS DOCS.

Pregoeiro 25/07/2019
15:38:25

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, considere que a sessão do pregão
eletrônico prima pela celeridade e eficiência dos atos adm. Faz mais de 1h e V.Sª não envio a
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documentação solicitada. Sem olvidar da necessidade da indicação da URL DO FABRICANTE E/OU
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO OFICIAL. Pelo exposto, determino o prazo de 10 minutos,não

juntando, vamos recusar sua proposta.
24.651.601/0001-22 25/07/2019

15:39:48
Sr. Pregoeiro, reenviamos o anexo com todas as informações para o produto, e seu fabricante, lembro

ao Sr. que ao cadastrarmos a proposta foi solicitado para informarmos origem do produto e lá
informamos que a origem é Republica da China, infelizmente os link para consulta não são como no

Brasil, mas em documento anexo informei tudo detalhado para que o sr.
Sistema 25/07/2019

15:40:36
Senhor Pregoeiro, o fornecedor TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.651.601/0001-

22, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 25/07/2019

15:41:15
Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Vamos encaminhar para análise da TI

Pregoeiro 25/07/2019
15:41:23

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Aguarde.

Pregoeiro 25/07/2019
16:14:31

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(ª) Licitante, passaremos a reproduzir o
pronunciamento da Unidade de TI, responsável pela conformidade técnica.

24.651.601/0001-22 25/07/2019
16:16:44

Ok Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 25/07/2019
16:17:03

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - "Sr. Pregoeiro o documento apresentado não atende o
exigido no termo de referência, Item 3.1 - Descrição do Objeto - "Deve ser apresentada documentação
oficial e/ou URL do site do fabricante". O endereço URL apontado no documento não é do fabricante,

mas de site de compras Chinês; E ainda assim, o documento não contempla o descritivo das
características téc

Pregoeiro 25/07/2019
16:17:28

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ....das características técnicas exigidas."

Pregoeiro 25/07/2019
16:20:15

Para TETON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Pelo exposto, considerando que o julgamento de proposta
de preços é objetiva, segue os ditamos do ATO CONVOCATÓRIO, recusaremos a sua proposta. Contudo,

caso V.Sª não concorde com nosso posicionamento, desde já, garantimos o contraditório em fase
oportuna, FASE DE RECURSO, este,desejando motivar, ratifico que deverá ser aceito. Obrigado pela

participação.
24.651.601/0001-22 25/07/2019

16:20:30
Entendemos a resposta da equipe tecnica, Sr. Pregoeiro, so gostaria que a equipe tecnica respondesse

se a url contida na proposta atende as especificações para o produto solicitado?
Pregoeiro 25/07/2019

16:24:10
Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Sr.(ª) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 3ª classificada no

presente pregão eletrônico, preliminarmente se faz necessário questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores, consideramos a legislação de regência do pregão. Aceita o valor de

R$25.000,00?
Pregoeiro 25/07/2019

16:26:12
Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Sr.(ª) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 3ª classificada no

presente pregão eletrônico, preliminarmente se faz necessário questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores, consideramos a legislação de regência do pregão. Aceita o valor de

R$25.000,00?
Pregoeiro 25/07/2019

16:27:12
Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Sr.(a) Licitante, V.Sª deverá 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. 13º, inciso IV, do Decreto 5.450/2005)

Pregoeiro 25/07/2019
16:28:03

Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Sr.(ª) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 3ª classificada no
presente pregão eletrônico, preliminarmente se faz necessário questionar sobre a possibilidade de

negociação de valores, consideramos a legislação de regência do pregão. Aceita o valor de
R$25.000,00?

24.438.705/0001-53 25/07/2019
16:28:34

Boa tarde sr. pregoeiro.

Pregoeiro 25/07/2019
16:29:42

Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Boa tarde. Sr.(ª) Licitante, aguardo resposta.

24.438.705/0001-53 25/07/2019
16:30:42

Infelizmente não é possível redução do valor visto todos os custos para atendimento do edital e ainda o
produto que estamos ofertando contém valor agregado e de mercado muito superior aos que foram até

aqui desclassificados e que não há como atender o preço sugerido em contra-proposta
24.438.705/0001-53 25/07/2019

16:32:01
A marca Aten é líder mundial nesse segmento.

Pregoeiro 25/07/2019
16:33:31

Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Sr.(ª) Licitante, o valor estimado, apresentado por
V.Sª, está dentro do estimado pela Adm. contudo não impede de diligenciarmos em fase oportuna, por
se tratar de poder dever deste agente. Desta forma, o valor é aceitável. Vamos convocar anexo, favor

enviar sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo TODAS AS
CARACTERÍSTICAS

Pregoeiro 25/07/2019
16:35:30

Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - .....TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL. Reitero, assim
como foi alertado aos outros participantes, favor envie URL DO FABRICANTE E/OU DOCUMENTO
OFICIAL DO PRODUTO, em razão da necessidade de ANÁLISE DA CONFORMIDADE TÉCNICA DO

PRODUTO OFERTADO
Sistema 25/07/2019

16:35:50
Senhor fornecedor ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.438.705/0001-53, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 25/07/2019

16:36:34
Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Sr. (a) Licitante, anexo convocado, acredito que 1h é

suficiente para envio, caso contrário favor informar.
24.438.705/0001-53 25/07/2019

16:37:35
é necessário encaminhar os documentos de habilitação neste momento?

Pregoeiro 25/07/2019
16:41:10

Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Sr.(ª) Licitante, apesar de não ser a fase própria, não
existe impedimento de encaminhar no presente momento para análise prévia.

24.438.705/0001-53 25/07/2019
17:25:22

Sr pregoeiro, favor prorrogar o prazo para o envio de documentos.

Pregoeiro 25/07/2019
17:29:35

Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Sr.Licitante, aguardo.

Pregoeiro 25/07/2019
18:01:53

Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Sr. (ª) Licitante, considerando o avançar da hora,
término do horário comercial e proximidade do término do horário de expediente deste Regional, vamos
suspender o presente pregão eletrônico, retornaremos amanhã às 9h horário de Brasília. Ratifico que a

convocação de anexo permanecerá em aberto.
Pregoeiro 25/07/2019

18:02:11
Srs. (as) Licitante, considerando o avançar da hora, término do horário comercial e proximidade do
término do horário de expediente deste Regional, vamos suspender o presente pregão eletrônico,

retornaremos amanhã às 9h horário de Brasília
Sistema 25/07/2019 Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.438.705/0001-
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18:13:30 53, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 26/07/2019

09:02:35
Srs. (as) Licitantes, bom dia.

Pregoeiro 26/07/2019
09:06:50

Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Sr.(a) Licitante, bom dia. Acuso o recebimento dos
arquivos relativos à proposta de preços e folders ilustrativos dos equipamentos. Submetemos à Unidade
de TI para análise de conformidade técnica. A referida Unidade deste Regional informou a possibilidade
de enviar o resultado da análise às 10h 30´. Pelo exposto, ficaremos aguardando. Retorno ao chat às

10h.
Pregoeiro 26/07/2019

09:10:41
Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o pronunciamento da Unidade de TI, considerando a proposta

de preços ora em análise de conformidade. Favor, permaneçam logados, retornaremos às 10h.
Pregoeiro 26/07/2019

10:04:03
Srs.(as) Licitantes, até o presente momento a Unidade de TI não retornou com o resultado da análise

da conformidade técnica da proposta apresentada pela empresa 3ª classificada. Retifico, aguardaremos
até às 11h, no referido horário retornaremos ao Chat. Obrigado e peço a compreensão de todos.

Pregoeiro 26/07/2019
11:00:05

Srs. (as) Licitantes, ainda estamos aguardando o pronunciamento da Unidade de TI, caso não seja
possível a divulgação até às 11h 20", suspenderemos a sessão para o dia 29/07/2019, reabertura às
14h. Consideramos o intervalo do horário comercial e proximidade do término do expediente deste

Regional.
Pregoeiro 26/07/2019

11:08:44
Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Sr.(a) Licitante, passaremos a reproduzir o

pronunciamento da Unidade Técnica:"Em análise observamos que a resolução da tela LCD não atende
às especificações exigidas de pelo menos 1600x1200, conforme imagem em anexo. RESOLUÇÃO DO

EQUIPAMENTO DO LICITANTE PROPOSTA: 1280x1024 a 75Hz"
Pregoeiro 26/07/2019

11:09:38
Para ATK COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - Pelo exposto, recusaremos a sua proposta, caso não

concorde, em momento oportuno V.Sª poderá apresentar motivação de recurso. Agradeço a
participação.

Pregoeiro 26/07/2019
11:14:06

Para BRUNO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 05800593167 - Sr.(ª) Licitante, bom dia. V.Sª é a próxima
classificada, contudo, a MARCA/MODELO/FABRICANTE REGISTRADA NA SUA PROPOSTA guarda

similaridade com a proposta enviada pelo 2º classificado no preço. A marca RETOM não atende as
exigências técnicas do TERMO DE REFERÊNCIA, amplamente discutido na sessão anterior.

Pregoeiro 26/07/2019
11:20:53

Para BRUNO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 05800593167 - Sr.(ª) Licitante, caso deseje acrescentar algum
comentário técnico, estamos aguardando no prazo de 10 minutos, ao final recusaremos a sua proposta
com fundamento na análise realizada pela Unidade de TI, em razão do item ofertado por V.Sª se tratar
da mesma marca, modelo desclassificada na proposta encaminhada pela empresa TETON COMÉRCIO E

SERV.
Pregoeiro 26/07/2019

11:33:20
Para LANSOL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - Sr.(ª) Licitante, bom dia. V.Sª é a

próxima classificada, contudo, a MARCA/MODELO/FABRICANTE REGISTRADA NA SUA PROPOSTA guarda
similaridade com a proposta enviada pelo 3º classificado no preço. A marca ATEN não atende as

exigências técnicas do TERMO DE REFERÊNCIA, amplamente discutido na sessão anterior,
INCONSISTÊNCIA TÉCNICA RESOLUÇÃO DE TELA.

Pregoeiro 26/07/2019
11:33:55

Para LANSOL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - Sr.(ª) Licitante, caso deseje
acrescentar algum comentário técnico, estamos aguardando no prazo de 10 minutos, ao final

recusaremos a sua proposta com fundamento na análise realizada pela Unidade de TI, em razão do item
ofertado por V.Sª se tratar da mesma marca, modelo desclassificada na proposta encaminhada pela

empresa ATK COM INF.
Pregoeiro 26/07/2019

11:46:52
SRS .(AS) LICITANTES, CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DO INTERVALO DE HORÁRIO COMERCIAL,
BEM COMO A PROXIMIDADE DO TÉRMINO DO EXPEDIENTE DESTE REGIONAL, SE FAZ PRUDENTE A

SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DO PE 29/2019, RETORNAREMOS NO DIA 29/07/2019 ÀS 14H HORÁRIO
BR

Pregoeiro 29/07/2019
14:02:53

Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Reaberto o pregão eletrônico, preliminarmente, faremos algumas
considerações. No decorrer das sessões anteriores analisamos as propostas na ordem de classificação,
reitermos que a Unidade de TI, por diversos aspectos técnicos, identificou que as MARCAS ofertadas

TRENDNET, RETON, ATEN não atendem as exigências, por completo,
Pregoeiro 29/07/2019

14:03:10
...do edital e Termo de Referência.

Pregoeiro 29/07/2019
14:04:45

Caso os Srs.(as) com propostas recusadas em razão da exposição de motivos técnicos, na fase de
aceitação, reitero, no momento oportuno é possível apresentar motivação para Recurso.Agradeço.

Pregoeiro 29/07/2019
14:07:30

Para CONECTROM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - Sr.(ª) Licitante, boa tarde,
V.Sª é a próxima na ordem de classificação, contudo a proposta apresentada apresenta-se acima do

valor estimado pela Administração, amplamente divulgado no Ato Convocatório, razão pela qual
apresentamos nossa contraproposta dentro do valor estimado, aceita o valor de R$30.000,00? Ou é sua

melhor proposta para os itens?
Pregoeiro 29/07/2019

14:10:52
Para CONECTROM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - Sr.(ª) Licitante, boa tarde,

V.Sª é a próxima na ordem de classificação, contudo a proposta apresentada apresenta-se acima do
valor estimado pela Administração, amplamente divulgado no Ato Convocatório, razão pela qual

apresentamos nossa contraproposta dentro do valor estimado, aceita o valor de R$30.000,00? Ou é sua
melhor proposta para os itens?

Pregoeiro 29/07/2019
14:12:23

Para CONECTROM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - Sr.(ª) Licitante, o valor
ofertado está acima do estimado pela administração, não é possível a aceitação. Concorda em reduzir

sua proposta para o valor de R$30.000,00? Favor responder.
Pregoeiro 29/07/2019

14:12:53
Para CONECTROM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - Sr.(a) Licitante, V.Sª

deverá 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. 13º, inciso IV, do Decreto 5.450/2005)

Pregoeiro 29/07/2019
14:13:02

Para CONECTROM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - Sr.(ª) Licitante, o valor
ofertado está acima do estimado pela administração, não é possível a aceitação. Concorda em reduzir

sua proposta para o valor de R$30.000,00? Favor responder.
Pregoeiro 29/07/2019

14:16:12
Para CONECTROM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - Sr.(ª) Licitante, o valor

ofertado está acima do estimado pela administração, não é possível a aceitação. Concorda em reduzir
sua proposta para o valor de R$30.000,00? Favor responder.

Pregoeiro 29/07/2019
14:18:44

Para CONECTROM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - Sr.(ª) Licitante,
considerando os avisos registrados na presente sessão, faz-se necessário que V.Sª se manifeste e
responda aos questionamentos do Pregoeiro, nesse sentido determino o prazo de 10 minutos para
resposta, ao final, caso deixe de responder, sua proposta será recusada. In. III, Art. 13º, do Dec.

nº5450/05
Pregoeiro 29/07/2019

14:31:46
Para CONECTROM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - Sr.(ª) Licitante,

recusaremos a sua proposta em razão do valor acima do estimado pela Administração, bem como, V.Sª
não respondeu sobre a possibilidade de negociar valores.

Pregoeiro 29/07/2019 Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sr.(ª) Licitante, boa tarde. A marca RETON KVM-

Ata PREGÃO 29/19 (0573974)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 206



30/07/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 10/12

14:40:01 1701A, foi objeto de análise anteriormente. A Unidade de TI deste Regional rejeitou a modelo em
questão. Sem olvidar que o valor ofertado por V.Sª contraria o item 8.2 do Edital, nesse sentido

gostaria de ser pronunciar?
01.804.159/0001-21 29/07/2019

14:41:34
Boa tarde!

Pregoeiro 29/07/2019
14:42:45

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Boa tarde. Aguardo.

01.804.159/0001-21 29/07/2019
14:42:57

Com relação ao valor ofertado, nós podemos negociar, caso o modelo proposto atenda ao solicitado.

01.804.159/0001-21 29/07/2019
14:45:40

Podemos enviar nossa proposta com nosso menor valor juntamente com o catálogo do produto para
análise.

Pregoeiro 29/07/2019
14:47:03

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sr.(ª) Licitante, consideramos que V.Sª
acompanhou todo o processo, até o presente momento, das rejeições anteriores. A proposta 4ª

classificada foi recusada em razão de inconsistências técnicas publicadas no nosso ambiente chat. O
modelo RETOM - Kvm Lcd Console Monitor 17 1u Retom 1701a, É O MESMO OFERTADO POR V.Sª,

concorda?
01.804.159/0001-21 29/07/2019

14:48:31
Sim, é o mesmo modelo.

Pregoeiro 29/07/2019
14:51:28

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sr.(ª) Licitante, infelizmente a proposta, caso
solicitada no presente momento, não passaria pela análise técnica de conformidade. Desta forma,

vamos recusar.
01.804.159/0001-21 29/07/2019

14:52:37
Desta forma, não temos como fazer mais nada.

Pregoeiro 29/07/2019
14:55:26

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Agradeço a participação. Boa Tarde.

01.804.159/0001-21 29/07/2019
14:57:00

Boa tarde!

Pregoeiro 29/07/2019
14:58:49

Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - Sr.(ª) Licitante, V.Sª é a última classificada no
presente pregão eletrônico, preliminarmente reiteramos que sua proposta está acima do valor estimado
pela administração, contrariando o item 8.2 do edital, critério de julgamento, é sua melhor oferta para o

item?
28.622.432/0001-53 29/07/2019

15:04:21
Estimado Sr. Pregoeiro! Boa tarde.

Pregoeiro 29/07/2019
15:05:10

Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - Boa tarde.Aguardo

28.622.432/0001-53 29/07/2019
15:07:49

Temos ciência! Porém, entramos em negociação junto ao distribuir oficial DELL no Brasil para ver se é
possível chegar ao preço estimado para essa licitação. Saliento o modelo ofertado pela nossa empresa
atende 100% ao edital. Solicito que o Sr. nos conceda um prazo de pelos menos 2 dias úteis para que

possamos alinhar e terminar essa negociação!
Pregoeiro 29/07/2019

15:08:09
Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - Reiteramos que sua proposta está acima do
valor estimado pela administração, contrariando o item 8.2 do edital, critério de julgamento, é sua

melhor oferta para o item?
28.622.432/0001-53 29/07/2019

15:09:17
Assim teremos uma posição quanto ao preço. Outrossim, creio que para os Srs. seja interessante
aguardar mais alguns dias visto que o processo irá fracassar e todo um trabalho será jogado fora!

28.622.432/0001-53 29/07/2019
15:10:37

Sr. Pregoeiro, estamos em negociação para tentar chegar ao preço. Precisamos de um prazo para
negociar !

Pregoeiro 29/07/2019
15:11:40

Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - Sr.(ª) Licitante, o pregão eletrônico é regido
por critérios e princípios relacionados na legislação de regência desta modalidade de licitação, em

epecial podemos destacar a celeridade. Contudo, passaremos a sua proposição à Administração deste
Regional e à Unidade Técnica. Sem olvidar que não existe certeza no alcance do valor estimado.

Pregoeiro 29/07/2019
15:12:45

Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - Sr.(a) Licitante, reavalie a possibilidade de
conseguir, pelo menos a resposta no final desta tarde.

28.622.432/0001-53 29/07/2019
15:13:40

O Sr. Pode nos conceder quanto tempo de prazo?

28.622.432/0001-53 29/07/2019
15:14:47

Creio que 2 horas seria o suficiente! Poderás até deixar o chat aberto que retorno o mais breve com
uma posição sobre o preço. Estou esperando um retorno do meu fornecedor.

Pregoeiro 29/07/2019
15:14:50

Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - Sr. (a) Licitante, podemos aguardar até às
19h, da presente data, horário de encerramento do expediente deste Regional.

Pregoeiro 29/07/2019
15:15:15

Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - Aguardamos, o chat ficará aberto.

28.622.432/0001-53 29/07/2019
15:16:37

Sr. Pregoeiro, não tinha visto que até o final da tarde seria possível. Mas vamos tentar em até no
máximo 2 horas!

Pregoeiro 29/07/2019
15:17:48

Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - Agradeço e aguardo.

Pregoeiro 29/07/2019
17:23:57

Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - Sr,(ª) Licitante, algum posicionamento sobre a
possibilidade de V.Sª alcançar preço compatível com a estimativa da Adm?

Pregoeiro 29/07/2019
17:36:49

Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - Sr,(ª) Licitante, algum posicionamento sobre a
possibilidade de V.Sª alcançar preço compatível com a estimativa da Adm?

28.622.432/0001-53 29/07/2019
17:39:17

Sr. Pregoeiro, boa tarde!

28.622.432/0001-53 29/07/2019
17:39:45

Até o momento não recebei o e-mail, vou verificar minha caixa! Só 1 mim.

Pregoeiro 29/07/2019
17:44:38

Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - Sr.(ª) Licitante, determinamos nas sessões
anteriores a suspensão sempre às 18h, consideramos o término do horário comercial. Desta forma,

vamos RETIFICAR nosso posicionamento quanto ao horário do término da presente sessão eletrônica.
Às 18h suspenderemos a sessão eletrônica, retornaremos amanhã às 14h. Aguardamos até às 18h

28.622.432/0001-53 29/07/2019
17:55:01

Estimado Sr. Pregoeiro, até o presente momento não recebi nenhum retorno do meu fornecedor,
infelizmente. Nesse sentido, sem a devida cotação, não consigo baixar o nosso preço ofertado nos

lances.
28.622.432/0001-53 29/07/2019

17:56:04
Agradeço pela paciência e atenção, mas no mesmo sentido saiba que tentamos de alguma forma ajudar

a não fracassar esse pregão, inclusive porque o nosso equipamento é o único que atende ao edital.
28.622.432/0001-53 29/07/2019

17:58:32
Finalizando, o nosso melhor preço é o ofertado nos lances. Att TIC MAKER
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Pregoeiro 29/07/2019
18:00:12

Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - Sr.(ª) Licitante, agradeço o esforço no sentido
de alcançar nossa estimativa de preços. Mantermos nosso posicionamento, a sessão será suspensa,

retornaremos amanhã às 14h. No início da sessão, mantido o preço, recusaremos a sua proposta com
fulcro no item 8.2 do Edital, e, em seguida, encerraremos a sessão com o fracasso.

Pregoeiro 29/07/2019
18:01:33

Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - A administração deverá repetir o certame,
oportunizando a todos a apresentação de novas propostas. Mais uma vez agradeço e boa noite.

Pregoeiro 30/07/2019
14:04:46

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 30/07/2019
14:06:25

Para TIC MAKER COMERCIO E SERVICOS DE TI EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. Vimos ratificar a
impossibilidade de aceitar a proposta de V.Sª em razão do valor se apresentar acima do estimado pela

administração. Procederemos a recusa. Gostaria de agradecer mais uma vez pelas tentativas de
negociação. Obrigado.

28.622.432/0001-53 30/07/2019
14:18:14

Boa tarde Sr. Pregoeiro!

28.622.432/0001-53 30/07/2019
14:20:03

Ok, ciente! A TIC MAKER agradece pela atenção dispensada!

Pregoeiro 30/07/2019
14:46:41

Srs. (as) Licitantes, é bem verdade que na administração pública asseguramos a todos os participantes
o direito de discordar com as decisões prolatadas no decorrer de todo o processo licitatório, respeitando

o direito a ampla defesa e ao contraditório, do duplo grau de jurisdição, mantendo a ordem jurídica.
Pregoeiro 30/07/2019

14:49:34
Nesse sentido, a AdminIstração poderá promover outro certame, ocasião na qual reabriremos os prazos

para apresentação de novas propostas, estas poderão ser reavaliadas pelos Srs.(as) participantes,
prevalecendo o interesse público na boa contratação com a administração E PREÇOS EM

CONFORMIDADE COM O OFERTADO NO MERCADO
Pregoeiro 30/07/2019

14:55:07
Feitas as considerações de estilo, encerraremos a sessão eletrônica, infelizmente com um fracasso

considerando que TECNICAMENTE a maiorida das propostas não atenderam ao requisitos exigidos no
EDITAL E ANEXOS.

Pregoeiro 30/07/2019
14:55:33

ATENÇÃO:Alertamos para recursos meramente procrastinatórios, v. TCU 023.580/2009-3. REsp
839.567/SP, possibilidade de aplicação de sanções ao licitante, pela Autoridade Competente na decisão

final de recursos, com a manutenção das garantias constitucionais, ampla defesa e contraditório do
licitante recorrente.

Pregoeiro 30/07/2019
14:55:50

Em função da própria conduta no curso do procedimento licitatório, que atentem contra o princípio da
celeridade, apontado no caput do art. 4º do Decreto nº 3555/2000 c/c tipificações contidas no Lei

10.520/2002 art. 7º, TCU 023.580/2009-3.
Sistema 30/07/2019

14:57:23
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na

situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro 30/07/2019

15:13:18
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/07/2019 às 15:36:00.

Pregoeiro 30/07/2019
15:14:00

ATENÇÃO: O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na

forma eletrônica (AT. 3º § 6º Decreto nº 5.450/05.
Pregoeiro 30/07/2019

15:14:05
ATENÇÃO: O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do

licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na
forma eletrônica (AT. 3º § 6º Decreto nº 5.450/05.

Pregoeiro 30/07/2019
15:14:18

ATENÇÃO: O Licitante deverá 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. 13º, inciso IV, do Decreto
5.450/2005)

Pregoeiro 30/07/2019
15:14:21

ATENÇÃO: O Licitante deverá 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. 13º, inciso IV, do Decreto
5.450/2005)

Pregoeiro 30/07/2019
15:14:31

ATENÇÃO: A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e PROPOSTA,
sujeitará o licitante às sanções previstas no Edital em referência. (VER ACÓRDÃO 754/2015 TCU).

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

24/07/2019
18:09:38

Previsão de Reabertura: 25/07/2019 14:00:00.  Motivo: em razão do término do horário comercial e
proximidade do término do expediente deste Regional

Reativado 25/07/2019
14:10:47

Suspensão
Administrativa

25/07/2019
18:03:19

Previsão de Reabertura: 26/07/2019 09:00:00.  Motivo: suspensão administrativa considerando a proximidade
do término do expediente deste Regional e Horário Comercial

Reativado 26/07/2019
09:01:38

Suspensão
Administrativa

26/07/2019
11:48:05

Previsão de Reabertura: 29/07/2019 14:00:00.  Motivo: Suspensão administrativa, considerando o término do
primeiro horário comercial e proximidade do término do horário de expediente deste Regional

Reativado 29/07/2019
14:01:21

Suspensão
Administrativa

29/07/2019
18:02:46

Previsão de Reabertura: 30/07/2019 14:00:00.  Motivo: considerando o término do horário comercial e a
proximidade do final do expediente deste Regional.

Reativado 30/07/2019
14:04:21

Abertura de Prazo 30/07/2019
14:57:23 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado Fechamento
de Prazo

30/07/2019
15:13:18 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/07/2019 às 15:36:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessão às 15:57 horas do dia 30 de julho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Voltar   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4540 - TRE-AL/PRE/PREG

Srª Secretária de Adm. Substituta.
 
Reporto-me no presente para ratificar o fracasso do Pregão
Eletrônico nº 29/2019, Ata evento sei nº 0573974, destacamos como
motivos preponderantes as inconsistências técnicas apontadas pela
Unidade de TI na fase de aceitação e verificação de conformidade de
propostas, bem como, as marcas ofertadas registraram a fabricação
oriunda da Republica Popular da China,  RETON, MASTERVIEU,
ATEN, estas não atenderam à exigência contida no item 3.1 -
DETALHAMENTO DO OBJETO- ANEXO I,  apresentação
documentação oficial e/ou site do fabricante.
Nesse sentido, acredito ser prudente o envio dos presentes autos à
Unidade Requisitante, consideramos a possibilidade de aprimorar as
exigências técnicas do Termo de Referência, a fim de evitar aquisição
de produtos de baixa qualidade que acarretaria gastos excessivos e
desnecessários aos cofres públicos.
Acrescento, a título de esclarecimento,  quanto à exigência de
contratação pelo melhor preço, em nenhum momento o texto de lei
usa o termo “mais barato”, isso ocorre porque a intenção do
legislador era de que a compra efetuada levasse em conta o “menor
preço” que engloba, além de ser o mais vantajoso economicamente,
também seja o mais vantajoso em termos de qualidade, bem como da
sua durabilidade, haja vista que tendo o produto uma boa qualidade,
consequentemente será mais durável, e sendo o produto durável,
haverá uma economia substancial em longo prazo. 
 
Pregoeiro TRE/AL
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
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Pregoeiro, em 31/07/2019, às 14:37, 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
0573977 e o código CRC FC5D210A.

0000829-13.2019.6.02.8000 0573977v15
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4559 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

Sr. Coordenador COINF, 
 
Devolvo os autos a V.Sª, com o objetivo precípuo de reavaliar o
Termo de Referência, consideramos a informação do Sr. Pregoeiro,
evento SEI nº 0573977, onde relaciona os motivos do fracasso do
Pregão 29/2019.
Após o pronunciamento de V.Sª, solicito a devolução dos presentes
autos eletrônicos para continuidade do feito.
 
Atenciosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/08/2019, às 10:26, 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
0574531 e o código CRC 105ADD54.

0000829-13.2019.6.02.8000 0574531v4
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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 33 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers.

02. Quantidades

 

Item Descrição Qtd

01  Kit composto por console e comutador KVM 03

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

 03 (três) Kits composto por console e comutador KVM;

Acompanhar cabos para interconexão com os servidores;

Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de pelo menos 1280 x 1024 pixels;

O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;

Garantias mínima do fabricante: 12 meses.

04. Valor Estimado

 

Item Valor (R$)
01  

 

05. Justificativa Efetivamente, trata-se de substituição de equipamentos defesados ou danificados.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) 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). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega
 

Seção de Almoraxifado deste Tribuinal

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers.
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1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data
Centers.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Necessidade de aquisição de equipamentos KVM compatíveis com os servidores
utilizamso nos data centers principal e de contingência, em substituição aos
equipamentos atuais que são incompatíveis com os novos modelos de servidores em
uso devido à alta resolução de tela.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Munir a equipe especializada em infraestrutura de equipamento que permita acesso
rápido e com resolução de tela efetiva aos diversos servidores instalados nos Data
Centers deste Regional.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Substituiçao de equipamentos obsoletos ou danificados
Permitir ajustes técnicos locais diretamente nos servidores
Permitir o acompanhamento de ações que necessitem acesso ao console dos
servidores
Facilitação de acesso local em caso de eventos emergenciais

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;
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação.

Há previsão no Item 21 - Terminal Multimídia do Plano de Contratações de Soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2019 e estão previstos na
Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de processamento de dados, Código de
classificação da fonte de recurso: 4490.52.35, valor inicial estimado de R4 45.000,00 e
readequado para R$ 8.302,50.

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-
tic-2019

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 0000829-13.2019.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A demanda prevista e contratada se referem a 03 (três) Kits de
equipamentos.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

No que tange a soluções disponíveis no mercado existem vários
fabricantes que fornecem equipamentos que se adequam às características.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O equipamento pretendido tem natureza comum ao mercado,
existindo diversos equipamentos de fabricantes e modelos distintos que
podem adender ao exigido.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será por item (item único).

2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será de 12 (doze) meses
 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer

adequação por se tratar de produto que fora de pleno uso por este
Tribunal.demanda muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. Acompanhar cabos para interconexão com os servidores;

2. Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600
pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels;

3. O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;;

4. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
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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 1 - Kit Console Retrátil com KVM
1.       Condições Gerais da Contratação
1.1.     Todos os produtos fornecidos devem ser do mesmo fabricante (console,
cabos e comutador KVM);
1.2.     Os produtos devem ser novos e estar em produção. Não serão aceitos
equipamentos descontinuados;
1.3.     Deve ser apresentada documentação oficial e/ou URL do site do
fabricante, que venha a comprovar as especificações de cada item fornecido. A
simples repetição das especificações aqui apresentadas não será aceita como
comprovação de adequação;
1.4.     Devem ser fornecidos, na proposta, os números de identificação de
produto (partnumber ou similar) de todos os equipamentos ofertados;
1.5.     Os equipamentos devem ser entregues acondicionados adequadamente
em suas embalagens originais;
1.6.     O fornecimento de todos os acessórios de hardware necessários à
instalação, funcionamento e compatibilização da solução ofertada;
1.7.     Todos os equipamentos devem ser fornecidos com suporte nativo à
instalação em rack padrão de 19". Não serão aceitas modificações ou
adaptações para adequação deste item;
1.8.     Acompanhar a documentação técnica completa e atualizada contendo
os manuais de instalação e qualquer outra documentação adicional
necessária;
1.9.     O prazo máximo para a entrega das soluções é de 45 (quarenta e cinco)
dias;
1.10. A abertura de chamados relacionados à garantia deverá ser
realizada diretamente junto ao fabricante, no Brasil e em idioma português,
por meio de site oficial ou central de atendimento deste;
1.11. Deve estar incluso na proposta o serviço de instalação dos produtos
ofertados, incluindo fixação nos racks, interligação dos
servidores/equipamentos e organização dos cabos;
1.12. As configurações exigidas são mínimas, sendo aceitos equipamentos e
demais componentes com características superiores, desde que sejam
completamente compatíveis com as especificações exigidas.
 
2.       Detalhamento
2.1.     Kit composto por console e comutador KVM;
2.2.     A console deve ser do tipo retrátil com trilhos deslizantes, devendo
ocupar a altura máxima de 1U no rack, quando recolhida;
2.3.     A console deve ter teclado;
2.4.     Tela LCD, LED ou equivalente com tamanho mínimo de 17” e suporte à
resolução de pelo menos 1280 x 1024 pixels;
2.5.     A console deve ter suporte à suspensão automática (standby) quando o
sistema é fechado;
2.6.     Deve contar com teclado e dispositivo apontado integrado do tipo
touchpad ou trackball, com no mínimo 02 (dois) botões;
2.7.     Quando em operação, a console não deve impedir a utilização do espaço
útil do rack para outros equipamentos;
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2.8.     O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 (oito)
servidores;
2.9.     Ajustes do KVM devem ser exibidos na tela (OSD);
2.10. O KVM deverá ter suporte nativo para fixação em rack padrão de 19”;
2.11. Permitir a nomeação das portas do KVM para rápida
identificação/seleção dos servidores conectados;
2.12. Acompanhar 08 cabos para permitir a conexão da quantidade máxima de
servidores, com tamanho mínimo de 2,5 metros cada;
2.13. Alimentação elétrica da console e do comutador KVM deve ter seleção
automática de voltagem 100-240VAC, no novo padrão brasileiro de plugs de
tomadas;
2.14. Interfaces padrão USB nativas, para mouse e teclado. Não será permitido
o uso de adaptadores para adequação a esta exigência;
2.15. Interface padrão VGA para vídeo;
2.16. Deve ter compatibilidade de funcionamento com servidores Windows e
Linux.;
2.17. Garantia mínima do fabricante: 12 meses;
2.18. A abertura de chamados técnicos deverá ser realizada no sitio de
Internet ou central de atendimento do fabricante.
 
 
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)

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

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

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

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

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

1. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;

2. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);

3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

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

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

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, o(s) equipamento(s) será(ão) submetido(s) à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo ou
substitutivamente Relatório de Análise Técnica.

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

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

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

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

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

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
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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 equipamento com software embarcado, cujos
direitos autorais do fabricante são resguardados por legislação nacional e
internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:

Acompanhar cabos para interconexão com os servidores;

Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de pelo
menos 1280 x 1024 pixels;

O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;;

Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.

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

 

Esta contratação não contém modelos de documentos.

 
Maceió, 01 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 05/08/2019, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 05/08/2019, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575244 e o código CRC DFE63063.
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DESPACHO

Maceió, 05 de agosto 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.

 
De asseverar que as modificações foram realizadas

para atender observações do Pregoeiro no trato da condução
do pregão, bem assim que as alterações, no entender desta
unidade, não produzem impacto nas cotações de preços, ou
seja, permanecem válidos os valores apurados.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 05/08/2019, às 14:35,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576557 e o código CRC 5BC03D69.

0000829-13.2019.6.02.8000 0576557v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2019.
À Diretoria-geral.
 
Senhor Diretor,
 
Em face das ponderações (sugestões de ordem

"técnicas") lançadas pelo  Sr. Pregoeiro, após oitiva da
unidade requisitante (v. Informação 4540 - 0573977), foi
elaborado novo termo de referência - TIC 33 (0575244),
incluindo as sugestões levantadas pelo pregoeiro e STI, que
foram aprovadas por aquela unidade técnica (v. Despacho
STI 0576557).

Contudo, preliminarmente, a Secretaria de
Administração vem sugerir a Vossa Senhoria para, em
aquiescendo, submeter os presentes autos eletrônicos ao
Exmo. Sr. Desembargador-Presidente para, concordando com
o resultado do certame, homologá-lo e, se for o caso,
autorizar nova licitação (v. Informação 4540 - 0573977).

Vencida a prejudicial (homologação do certame e
autorização de nova licitação), sugerimos o envio dos autos à
COMAP para lavratura da minuta da nova licitação,
oportunidade em que esta secretaria, apoiada no art. 7º da
Resolução TRE/AL Nº 15.787/2017, e ressalvados os aspectos
técnicos do pedido,  aprova o Termo de Referência TIC 33
(0575244), para fins de desencadeamento dos efeitos jurídicos
necessários à continuidade do procedimento.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/08/2019, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581919 e o código CRC 43496729.
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2019.
Faço encaminhar estes autos à Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral para manifestação, nos termos dispostos
no Despacho STI 0576557, da lavra do Sr. Secretário de
Tecnologia da Informação Substituto.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/08/2019, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582178 e o código CRC E4838B49.

0000829-13.2019.6.02.8000 0582178v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
Senhor Secretário de TI,
 
Em face do encaminhamento do Senhor Diretor-

Geral (0582178),  solicita-se que V. Sa. informe os itens
aperfeiçoados no novo termo de referência (0575244), para
fins de cotejo com o TR anterior. 

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/08/2019, às 17:33, 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
0582861 e o código CRC 06E3E2C4.

0000829-13.2019.6.02.8000 0582861v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
À AJ-DG
 
Sr. Assessor,
 
Preliminarmente informo que as alterações, ao ver

desta unidade, não tem qualquer impacto na estimativa de
preços e foram pontuais focadas no seguinte:

 
Resolução de tela: Subitem 2.4, do Item 3.1 do Termo de Referência e
Forma de abertura de chamados técnicos: Subitem 2.18, do Item 3.1 do Termo de
Referência.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 19/08/2019, 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
0582872 e o código CRC 3882F07A.

0000829-13.2019.6.02.8000 0582872v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Em face dos esclarecimentos do Senhor Secretário

de Tecnologia da Informação (0582872), não parece haver, no
momento, tema jurídico sujeito à análise desta unidade.

Assim, sugere-se, com a devida vênia, o
prosseguimento do feito, conforme proposição da SAD
(0581919).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/08/2019, 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
0582887 e o código CRC EC59628A.

0000829-13.2019.6.02.8000 0582887v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de agosto de 2019.
 
Excelentíssimo Desembargador Presidente,
 
Considerando a informação do Senhor Secretário

de Administração, na forma do Despacho GSAD 0581919, em
que se constata o fracasso do Pregão Eletrônico nº 29/2019,
ratificadas na Informação PREG nº 4540 (0573977), que teve
como objeto a aquisição de terminais multimídia (KVM) para
uso nos Data Centers, e, elaborado novo Termo de Referência
- TIC 33/2019 (0575244), submeto à consideração superior de
Vossa Excelência a homologação dos atos praticados pelo Sr.
Pregoeiro, sugerindo, outrossim, que seja autorizada a
repetição do certame, consoante proposição no Despacho AJ-
DG (0582887).

 
 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/08/2019, às 16:58, 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
0583347 e o código CRC 2A396AC2.
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PROCESSO : 0000829-13.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro. Autorização. Novo certame.

 

Decisão nº 2450 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento do Senhor Diretor-
Geral no evento SEI 0583347, e com fulcro nas informações da
Secretaria de Administração (0581919) e Informação PREG
(0573977), noticiando o fracasso do Pregão Eletrônico nº 29/2019,
HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro, nos termos do
inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, ao tempo em que
AUTORIZO a realização de novo certame.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento, registros e adoção das providências
administrativas que se revelem necessárias ou recomendáveis à
consecução do feito.

 
Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO

No Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 22/08/2019, 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
0583736 e o código CRC B14F356D.

0000829-13.2019.6.02.8000 0583736v2
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DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.

 

À Seção de Licitações e Contratos.
 
Senhora Chefe,
 
Autorizada a repetição do certame, conforme consignado

na Decisão n.º 2450 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES, 0583736, evoluo o
presente a Vossa Senhoria para as providências pertinentes.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2019, às 19:17, 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
0584995 e o código CRC 2C885E7E.

0000829-13.2019.6.02.8000 0584995v1
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22/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=796989&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00029/2019

Às 18:48 horas do dia 22 de agosto 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 0000829-13.2019,
Pregão nº 00029/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO ANTENA, POSIÇÃO INTERNA, APLICAÇÃO
DESKTOP/MELHORAR RECEPÇÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Sim
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 49.735,7200 Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Cancelado
na aceitação

30/07/2019
14:57:23 -

Item cancelado na aceitação. Motivo: ITEM CANCELADO NA FASE DE ACEITAÇÃO DE
PROPOSTAS, PELOS MOTIVOS EXPOSTOS NO DECORRER DAS SESSÕES

ELETRÔNICAS, RELATIVOS À PROPOSTAS COM INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS
APONTADAS PELA TI E PREÇOS ACIMA DO ESTIMADO PELA ADM.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22001199 
MMiinnuuttaa  

PROCESSO Nº 0000829-13.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Data: xx de xxx de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição 
de material permanente – Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data 
Centers, com instalação, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas 
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Resolução nº 182, de 17/10/2013 do Conselho 
Nacional de Justiça, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.714/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota 
o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber 
pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material 
permanente - Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com 
instalação, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

 
2 – DOS PRAZOS  
 

2.1. O prazo máximo para o fornecimento do objeto é de 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por 
e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
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habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
 

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

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

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

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto 
nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que 
também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e 
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, 
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
 
4.4. 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 5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

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

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

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

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

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 5.7 do edital; 
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste edital. 

 

5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas 
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do 
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as 
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação. 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 

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

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item. 
 

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

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

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

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

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

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

 

7.7.   A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, 
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento 
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o 
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
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7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 

8.1.  O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério do menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como 
limite máximo o valor estimado pela Administração, e que se encontra 
disponível nos autos do Procedimento SEI º 0000829-13.2019.6.02.8000, no 
montante de R$ 49.735,72 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais 
e setenta e dois centavos), que representam uma média das várias propostas 
coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

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

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

 

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

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

 
9 – DO 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 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO. 
 

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

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

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – 
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de 
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda 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 5.5. do edital: 
 

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

 
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, 
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida 
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, 
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
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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 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
12.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

 

12.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 
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12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão 
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: 
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
13- DOS RECURSOS. 
 
13.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
13.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas 
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
13.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
14.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
14.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos 
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 - DA CONTRATAÇÃO. 
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16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos 
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de 
entrega em conformidade com este edital e seus anexos. 
 
16.2.  A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo 
comunicar o recebimento da mesma. 
 
16.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro 
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
17.1. O objeto licitado deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado - 
SEALMOX, situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200-D, bairro 
Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 
expediente normal deste Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail 
ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
17.2. O objeto será recebido: 

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

b.1) 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.2) 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 ou 
substitutivamente, Relatório de Análise Técnica. 

17.3.  Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
17.4.  O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às 
sanções administrativas previstas na Seção 18. 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, 
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará 
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento 
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em 
um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

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

 
b. Multa de: 

 
b.1) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor da nota de 
empenho com atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega do 
bem por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o 
valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da nota de 
empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 

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

b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação podendo haver, 
ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento; 

 
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades 
legais; e  
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d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  

 
18.2.   O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos 
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a 
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular 
procedimento administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, 
devendo a contratada atender os seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época 
da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade 
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que incluindo as referentes a 
contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida 
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com 
as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 

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

19.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à 
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal 
para o exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 
44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente). 
 
20.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

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

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

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

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

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados 
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço 
eletrônico indicado; 
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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, Fazendas Municipal e Estadual ou estar 
registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, 
da Lei nº 8.666/1993; 
 
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o 
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em 
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
23.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 
 
23.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o 
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
 
23.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente no TRE/AL. 
 
23.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação. 
 
23.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
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23.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765. 
 
23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso 
de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

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

 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 
 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

01. Objeto Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers. 

02. 
Quantidades 

  

Item  Descrição Qtd 

01  Kit composto por console e comutador KVM 03 

  

03. Resumo 
da 

Especificaçã
o do Objeto 

  03 (três) Kits composto por console e comutador KVM; 

 Acompanhar cabos para interconexão com os servidores; 

 Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de pelo menos 1280 x 
1024 pixels; 

 O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores; 

 Garantias mínima do fabricante: 12 meses. 

04. Valor 
Estimado 

  

Item  Valor (R$) 

01 No edital  

  

05. 
Justificativa 

Efetivamente, trata-se de substituição de equipamentos defesados ou danificados. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da 
ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 

07. 
Adjudicação 

Por Item. 

08. 
Classificação 
Orçamentári

a 

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

09. Local de 
Entrega 

  
Seção de Almoraxifado deste Tribuinal 

10. Unidade 
Fiscalizadora 

SEGI/COINF/STI 

11. Unidade 
Gestora 

SAD 

12. Sanções 
Administrati

vas 

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) 
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Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data 
Centers. 

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

  

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

Necessidade de aquisição de equipamentos KVM compatíveis com os servidores 
utilizamso nos data centers principal e de contingência, em substituição aos 
equipamentos atuais que são incompatíveis com os novos modelos de servidores em 
uso devido à alta resolução de tela. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Munir a equipe especializada em infraestrutura de equipamento que permita acesso 
rápido e com resolução de tela efetiva aos diversos servidores instalados nos Data 
Centers deste Regional. 

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

 Substituiçao de equipamentos obsoletos ou danificados 
 Permitir ajustes técnicos locais diretamente nos servidores 
 Permitir o acompanhamento de ações que necessitem acesso ao console 

dos servidores 
 Facilitação de acesso local em caso de eventos emergenciais 

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; 
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação. 

Há previsão no Item 21 - Terminal Multimídia do Plano de Contratações de Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2019 e estão previstos na 
Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de processamento de dados, Código de 
classificação da fonte de recurso: 4490.52.35, valor inicial estimado de R4 45.000,00 e 
readequado para R$ 8.302,50. 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-
tic-2019 
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2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o 
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria 
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do 
Processo SEI nº 0000829-13.2019.6.02.8000 

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

A demanda prevista e contratada se referem a 03 (três) Kits 
de equipamentos. 

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

No que tange a soluções disponíveis no mercado existem 
vários fabricantes que fornecem equipamentos que se adequam às 
características. 

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

O equipamento pretendido tem natureza comum ao mercado, 
existindo diversos equipamentos de fabricantes e modelos distintos que 
podem adender ao exigido. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

  

Adjudicação será por item (item único). 

2.10 Vigência 

A vigência da garantia/suporte será de 12 (doze) meses 

  

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 
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pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento 
superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.  

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

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

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

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

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

Para utilização do objeto não será necessária qualquer 
adequação por se tratar de produto que fora de pleno uso por este 
Tribunal.demanda muito particular e além da previsibilidade. 

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

1. Acompanhar cabos para interconexão com os servidores; 
2. Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 

800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels; 
3. O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;; 
4. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 

conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e 

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

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

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

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

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser 
contratado. 
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1. Fornecer o(s) serviços(s) e/ou 
produto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais con
dições estabelecidas no Edital,  na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
 da Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos 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, 
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
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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 1 - Kit Console Retrátil com KVM 

1.       Condições Gerais da Contratação 

1.1.     Todos os produtos fornecidos devem ser do mesmo fabricante 
(console, cabos e comutador KVM); 

1.2.     Os produtos devem ser novos e estar em produção. Não serão aceitos 
equipamentos descontinuados; 

1.3.     Deve ser apresentada documentação oficial e/ou URL do site do 
fabricante, que venha a comprovar as especificações de cada item fornecido. 
A simples repetição das especificações aqui apresentadas não será aceita 
como comprovação de adequação; 

1.4.     Devem ser fornecidos, na proposta, os números de identificação de 
produto (partnumber ou similar) de todos os equipamentos ofertados; 

1.5.     Os equipamentos devem ser entregues acondicionados 
adequadamente em suas embalagens originais; 

1.6.     O fornecimento de todos os acessórios de hardware necessários à 
instalação, funcionamento e compatibilização da solução ofertada; 

1.7.     Todos os equipamentos devem ser fornecidos com suporte nativo à 
instalação em rack padrão de 19". Não serão aceitas modificações ou 
adaptações para adequação deste item; 

1.8.     Acompanhar a documentação técnica completa e atualizada contendo 
os manuais de instalação e qualquer outra documentação adicional 
necessária; 

1.9.     O prazo máximo para a entrega das soluções é de 45 (quarenta e 
cinco) dias; 

1.10. A abertura de chamados relacionados à garantia deverá ser 
realizada diretamente junto ao fabricante, no Brasil e em idioma português, 
por meio de site oficial ou central de atendimento deste; 

1.11. Deve estar incluso na proposta o serviço de instalação dos produtos 
ofertados, incluindo fixação nos racks, interligação dos 
servidores/equipamentos e organização dos cabos; 

1.12. As configurações exigidas são mínimas, sendo aceitos equipamentos e 
demais componentes com características superiores, desde que sejam 
completamente compatíveis com as especificações exigidas. 

  

2.       Detalhamento 

2.1.     Kit composto por console e comutador KVM; 

2.2.     A console deve ser do tipo retrátil com trilhos deslizantes, devendo 
ocupar a altura máxima de 1U no rack, quando recolhida; 

2.3.     A console deve ter teclado; 
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2.4.     Tela LCD, LED ou equivalente com tamanho mínimo de 17” e suporte à 
resolução de pelo menos 1280 x 1024 pixels; 

2.5.     A console deve ter suporte à suspensão automática (standby) quando 
o sistema é fechado; 

2.6.     Deve contar com teclado e dispositivo apontado integrado do tipo 
touchpad ou trackball, com no mínimo 02 (dois) botões; 

2.7.     Quando em operação, a console não deve impedir a utilização do 
espaço útil do rack para outros equipamentos; 

2.8.     O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 (oito) 
servidores; 

2.9.     Ajustes do KVM devem ser exibidos na tela (OSD); 

2.10. O KVM deverá ter suporte nativo para fixação em rack padrão de 19”; 

2.11. Permitir a nomeação das portas do KVM para rápida 
identificação/seleção dos servidores conectados; 

2.12. Acompanhar 08 cabos para permitir a conexão da quantidade máxima 
de servidores, com tamanho mínimo de 2,5 metros cada; 

2.13. Alimentação elétrica da console e do comutador KVM deve ter seleção 
automática de voltagem 100-240VAC, no novo padrão brasileiro de plugs de 
tomadas; 

2.14. Interfaces padrão USB nativas, para mouse e teclado. Não será 
permitido o uso de adaptadores para adequação a esta exigência; 

2.15. Interface padrão VGA para vídeo; 

2.16. Deve ter compatibilidade de funcionamento com servidores Windows e 
Linux.; 

2.17. Garantia mínima do fabricante: 12 meses; 

2.18. A abertura de chamados técnicos deverá ser realizada no sitio de 
Internet ou central de atendimento do fabricante. 

  

  

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. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e 
terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

2. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por 
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s); 

3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal 
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente 
do TRE/AL; 

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

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

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, 
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

2. Após a entrega, o(s) equipamento(s) será(ão) submetido(s) à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do 
fabricante. 

4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às 
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento 
Definitivo ou substitutivamente Relatório de Análise Técnica. 

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

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

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

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

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à 
época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
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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 equipamento com software 
embarcado, cujos direitos autorais do fabricante são resguardados 
por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, 
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, 
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de 

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

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

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho 
ou instrumento contratual, no caso de atraso injustificado 
na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

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

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

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

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos 
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de: 

 Acompanhar cabos para interconexão com os servidores; 
 Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 

pelo menos 1280 x 1024 pixels; 
 O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;; 
 Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 

conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

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

  

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

  

Maceió, 01 de agosto de 2019. 

 CRISTINO HERMANO DE BULHÕES 

 Analista Judiciário 

 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO 
Coordenador 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2019.
À AJ-DG,
com minuta de edital de pregão eletrônico alterada

quanto ao termo de referência anexo ao edital.
Ressalto que o portal da transparência já está

devidamente atualizado quanto ao fracasso do PE nº 29/2019.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/08/2019, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586219 e o código CRC 4B41C594.

0000829-13.2019.6.02.8000 0586219v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2019.
À SLC,
 
Esta AJ-DG manifesta ciência às modificações

efetuadas no termo de referência, conforme registrado no
despacho contido no evento 0582887, sugerindo o
prosseguimento do feito, conforme determinado pela douta
Presidência (0583736).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/08/2019, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586278 e o código CRC F91230FD.

0000829-13.2019.6.02.8000 0586278v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4433//22001199 
  
PROCESSO Nº 0000829-13.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Data: 13 de setembro de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 09 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, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição 
de material permanente – Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data 
Centers, com instalação, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas 
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Resolução nº 182, de 17/10/2013 do Conselho 
Nacional de Justiça, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.714/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, 
publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota 
o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber 
pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material 
permanente - Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com 
instalação, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 

 
2 – DOS PRAZOS  
 

2.1. O prazo máximo para o fornecimento do objeto é de 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por 
e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
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habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
 

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

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

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

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto 
nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que 
também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e 
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, 
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
 
4.4. 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 5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

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

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

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

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

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 5.7 do edital; 
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste edital. 

 

5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas 
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do 
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as 
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação. 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 

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

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item. 
 

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

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

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

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

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

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

 

7.7.   A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, 
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento 
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o 
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
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7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 

8.1.  O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério do menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como 
limite máximo o valor estimado pela Administração, e que se encontra 
disponível nos autos do Procedimento SEI º 0000829-13.2019.6.02.8000, no 
montante de R$ 49.735,72 (quarenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais 
e setenta e dois centavos), que representam uma média das várias propostas 
coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 

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

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

 

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

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

 
9 – DO 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 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO. 
 

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

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

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – 
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de 
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do 
Comprasnet, exceto a Fazenda 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 5.5. do edital: 
 

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

 
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, 
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida 
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, 
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
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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 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
12.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

 

12.1.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 
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12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão 
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: 
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
13- DOS RECURSOS. 
 
13.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
13.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas 
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
 
13.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
14.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
14.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos 
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 - DA CONTRATAÇÃO. 
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16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos 
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de 
entrega em conformidade com este edital e seus anexos. 
 
16.2.  A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo 
comunicar o recebimento da mesma. 
 
16.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro 
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
17.1. O objeto licitado deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado - 
SEALMOX, situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200-D, bairro 
Antares, CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 
expediente normal deste Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail 
ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
17.2. O objeto será recebido: 

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

b.1) 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.2) 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 ou 
substitutivamente, Relatório de Análise Técnica. 

17.3.  Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
17.4.  O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às 
sanções administrativas previstas na Seção 18. 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, 
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará 
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento 
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em 
um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

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

 
b. Multa de: 

 
b.1) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor da nota de 
empenho com atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega do 
bem por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o 
valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela 
Administração, será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da nota de 
empenho ou instrumento contratual, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de 
fornecimento. 

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

b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação podendo haver, 
ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento; 

 
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades 
legais; e  
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d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  

 
18.2.   O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos 
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a 
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular 
procedimento administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, 
devendo a contratada atender os seguintes requisitos: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época 
da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade 
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que incluindo as referentes a 
contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida 
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com 
as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 

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

19.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à 
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal 
para o exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 
44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente). 
 
20.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

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

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

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

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

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados 
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço 
eletrônico indicado; 
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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, Fazendas Municipal e Estadual ou estar 
registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, 
da Lei nº 8.666/1993; 
 
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o 
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em 
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
23.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 
 
23.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o 
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
 
23.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente no TRE/AL. 
 
23.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação. 
 
23.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
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23.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765. 
 
23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso 
de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

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

 
 

Maceió/AL, 29 de agosto de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 
 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

01. Objeto Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers. 

02. 
Quantidades 

  

Item  Descrição Qtd 

01  Kit composto por console e comutador KVM 03 

  

03. Resumo 
da 

Especificaçã
o do Objeto 

  03 (três) Kits composto por console e comutador KVM; 

 Acompanhar cabos para interconexão com os servidores; 

 Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de pelo menos 1280 x 
1024 pixels; 

 O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores; 

 Garantias mínima do fabricante: 12 meses. 

04. Valor 
Estimado 

  

Item  Valor (R$) 

01 No edital  

  

05. 
Justificativa 

Efetivamente, trata-se de substituição de equipamentos defesados ou danificados. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da 
ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 

07. 
Adjudicação 

Por Item. 

08. 
Classificação 
Orçamentári

a 

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

09. Local de 
Entrega 

  
Seção de Almoraxifado deste Tribuinal 

10. Unidade 
Fiscalizadora 

SEGI/COINF/STI 

11. Unidade 
Gestora 

SAD 

12. Sanções 
Administrati

vas 

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) 
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Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data 
Centers. 

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

  

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

Necessidade de aquisição de equipamentos KVM compatíveis com os servidores 
utilizamso nos data centers principal e de contingência, em substituição aos 
equipamentos atuais que são incompatíveis com os novos modelos de servidores em 
uso devido à alta resolução de tela. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Munir a equipe especializada em infraestrutura de equipamento que permita acesso 
rápido e com resolução de tela efetiva aos diversos servidores instalados nos Data 
Centers deste Regional. 

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

 Substituiçao de equipamentos obsoletos ou danificados 
 Permitir ajustes técnicos locais diretamente nos servidores 
 Permitir o acompanhamento de ações que necessitem acesso ao console 

dos servidores 
 Facilitação de acesso local em caso de eventos emergenciais 

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; 
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação. 

Há previsão no Item 21 - Terminal Multimídia do Plano de Contratações de Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2019 e estão previstos na 
Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de processamento de dados, Código de 
classificação da fonte de recurso: 4490.52.35, valor inicial estimado de R4 45.000,00 e 
readequado para R$ 8.302,50. 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-
tic-2019 
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2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o 
Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria 
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do 
Processo SEI nº 0000829-13.2019.6.02.8000 

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

A demanda prevista e contratada se referem a 03 (três) Kits 
de equipamentos. 

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

No que tange a soluções disponíveis no mercado existem 
vários fabricantes que fornecem equipamentos que se adequam às 
características. 

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

O equipamento pretendido tem natureza comum ao mercado, 
existindo diversos equipamentos de fabricantes e modelos distintos que 
podem adender ao exigido. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

  

Adjudicação será por item (item único). 

2.10 Vigência 

A vigência da garantia/suporte será de 12 (doze) meses 

  

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 
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pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento 
superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de 
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.  

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

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

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

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

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

Para utilização do objeto não será necessária qualquer 
adequação por se tratar de produto que fora de pleno uso por este 
Tribunal.demanda muito particular e além da previsibilidade. 

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

1. Acompanhar cabos para interconexão com os servidores; 
2. Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 

800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels; 
3. O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;; 
4. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 

conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e 

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

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

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

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

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser 
contratado. 
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1. Fornecer o(s) serviços(s) e/ou 
produto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais con
dições estabelecidas no Edital,  na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
 da Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos 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, 
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
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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 1 - Kit Console Retrátil com KVM 

1.       Condições Gerais da Contratação 

1.1.     Todos os produtos fornecidos devem ser do mesmo fabricante 
(console, cabos e comutador KVM); 

1.2.     Os produtos devem ser novos e estar em produção. Não serão aceitos 
equipamentos descontinuados; 

1.3.     Deve ser apresentada documentação oficial e/ou URL do site do 
fabricante, que venha a comprovar as especificações de cada item fornecido. 
A simples repetição das especificações aqui apresentadas não será aceita 
como comprovação de adequação; 

1.4.     Devem ser fornecidos, na proposta, os números de identificação de 
produto (partnumber ou similar) de todos os equipamentos ofertados; 

1.5.     Os equipamentos devem ser entregues acondicionados 
adequadamente em suas embalagens originais; 

1.6.     O fornecimento de todos os acessórios de hardware necessários à 
instalação, funcionamento e compatibilização da solução ofertada; 

1.7.     Todos os equipamentos devem ser fornecidos com suporte nativo à 
instalação em rack padrão de 19". Não serão aceitas modificações ou 
adaptações para adequação deste item; 

1.8.     Acompanhar a documentação técnica completa e atualizada contendo 
os manuais de instalação e qualquer outra documentação adicional 
necessária; 

1.9.     O prazo máximo para a entrega das soluções é de 45 (quarenta e 
cinco) dias; 

1.10. A abertura de chamados relacionados à garantia deverá ser 
realizada diretamente junto ao fabricante, no Brasil e em idioma português, 
por meio de site oficial ou central de atendimento deste; 

1.11. Deve estar incluso na proposta o serviço de instalação dos produtos 
ofertados, incluindo fixação nos racks, interligação dos 
servidores/equipamentos e organização dos cabos; 

1.12. As configurações exigidas são mínimas, sendo aceitos equipamentos e 
demais componentes com características superiores, desde que sejam 
completamente compatíveis com as especificações exigidas. 

  

2.       Detalhamento 

2.1.     Kit composto por console e comutador KVM; 

2.2.     A console deve ser do tipo retrátil com trilhos deslizantes, devendo 
ocupar a altura máxima de 1U no rack, quando recolhida; 

2.3.     A console deve ter teclado; 
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2.4.     Tela LCD, LED ou equivalente com tamanho mínimo de 17” e suporte à 
resolução de pelo menos 1280 x 1024 pixels; 

2.5.     A console deve ter suporte à suspensão automática (standby) quando 
o sistema é fechado; 

2.6.     Deve contar com teclado e dispositivo apontado integrado do tipo 
touchpad ou trackball, com no mínimo 02 (dois) botões; 

2.7.     Quando em operação, a console não deve impedir a utilização do 
espaço útil do rack para outros equipamentos; 

2.8.     O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 (oito) 
servidores; 

2.9.     Ajustes do KVM devem ser exibidos na tela (OSD); 

2.10. O KVM deverá ter suporte nativo para fixação em rack padrão de 19”; 

2.11. Permitir a nomeação das portas do KVM para rápida 
identificação/seleção dos servidores conectados; 

2.12. Acompanhar 08 cabos para permitir a conexão da quantidade máxima 
de servidores, com tamanho mínimo de 2,5 metros cada; 

2.13. Alimentação elétrica da console e do comutador KVM deve ter seleção 
automática de voltagem 100-240VAC, no novo padrão brasileiro de plugs de 
tomadas; 

2.14. Interfaces padrão USB nativas, para mouse e teclado. Não será 
permitido o uso de adaptadores para adequação a esta exigência; 

2.15. Interface padrão VGA para vídeo; 

2.16. Deve ter compatibilidade de funcionamento com servidores Windows e 
Linux.; 

2.17. Garantia mínima do fabricante: 12 meses; 

2.18. A abertura de chamados técnicos deverá ser realizada no sitio de 
Internet ou central de atendimento do fabricante. 

  

  

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. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e 
terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

2. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por 
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s); 

3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal 
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente 
do TRE/AL; 

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

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

Recebimento do Objeto: 

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, 
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

2. Após a entrega, o(s) equipamento(s) será(ão) submetido(s) à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos 
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do 
fabricante. 

4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às 
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento 
Definitivo ou substitutivamente Relatório de Análise Técnica. 

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

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

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

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

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à 
época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, 
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
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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 equipamento com software 
embarcado, cujos direitos autorais do fabricante são resguardados 
por legislação nacional e internacional. 

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, 
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, 
assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a. Advertência: 
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de 

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

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

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho 
ou instrumento contratual, no caso de atraso injustificado 
na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

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

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

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

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos 
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de: 

 Acompanhar cabos para interconexão com os servidores; 
 Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 

pelo menos 1280 x 1024 pixels; 
 O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;; 
 Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 

conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

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

  

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

  

Maceió, 01 de agosto de 2019. 

 CRISTINO HERMANO DE BULHÕES 

 Analista Judiciário 

 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO 
Coordenador 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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EDITAL Nº 47 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019

 

PROCESSO Nº 0000829-13.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Data: 13 de setembro de 2019

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 09 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,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material
permanente – Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com instalação,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Resolução
nº 182, de 17/10/2013 do Conselho Nacional de Justiça, a Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, o Decreto nº 7.714/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual
se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber
pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1 - DO OBJETO.

 

1.1.           O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material permanente -
Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com instalação, conforme
especificações descritas no Anexo I deste edital.

 

2 – DOS PRAZOS

 

2.1.         O prazo máximo para o fornecimento do objeto é de 45 (quarenta e cinco)
dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

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

 

3.2.           Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.
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3.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

 

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

 

3.4.             Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;

 

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

 

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

 

3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;

 

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

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 5.7 do edital;

b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste edital.

 

5.4.1.    Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

5.7.           O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(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.
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5.8.         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.

 

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

 

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

 

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

 

6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.

 

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

 

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item.

 

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

 

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

 

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

 

7.5.           Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
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7.6.           No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.

 

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

 

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

 

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

 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

 

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

 

8.2.                Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor estimado pela Administração, e que se encontra disponível nos autos
do Procedimento SEI º 0000829-13.2019.6.02.8000, no montante de R$ 49.735,72
(quarenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois
centavos), que representam uma média das várias propostas coletadas no mercado
e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9 – DO 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 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.

 

10.1.           A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo
sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número
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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.

 

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 do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda 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 5.5. do
edital:

 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;

c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

c.3) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte; e

c.4) Declaração de elaboração Independente de Proposta.

 

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

 

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
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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 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

 

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

 

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

 

12.1.2.          Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.

 

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

 

13- DOS RECURSOS.

 

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

 

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

Edital 47 (0587003)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 296

mailto:slc@tre-al.jus.br
file:///O:/SAD/COMAP/SLC/SLC 2017/MINUTAS/EDITAIS/PREG%C3%83O/slc@tre-al.jus.br


 

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

 

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

 

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

 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

14.1.           A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.

 

14.2.           A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.

 

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

 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1.           O preço ofertado será fixo e irreajustável.

 

16 - DA CONTRATAÇÃO.

 

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

 

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

 

16.3.           Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.

 

16.4.           Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior
ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

17.1.      O objeto licitado deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado - SEALMOX,
situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7200-D, bairro Antares, CEP
57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de expediente normal
deste Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir
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do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.

 

17.2.   O objeto será recebido:

 

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

 

b)definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos
do Tribunal, da seguinte forma:

b.1) 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.2) 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 ou substitutivamente, Relatório de Análise Técnica.

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

 

17.4.             O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando o
item objeto do fornecimento.

 

17.5.             Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

17.6.             O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.

 

17.7.           O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 18.

 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

18.1.        Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente,
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

 

a. Advertência:

 

a.1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até
5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

 

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

 

b. Multa de:

 

b.1) 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor da nota de
empenho com atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

b.1.1) No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20
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b.1.2) No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade 20% sobre o valor da nota de empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.

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

b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;

 

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

 

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

 

18.2.              O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

 

18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

 

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

 

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

 

18.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

18.7.             Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

 

18.8.             O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

18.9.      Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

 

18.10.     Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

 

18.11.     O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

18.12.     O período de atraso será contado em dias corridos.
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18.13.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

18.14.       A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.   

 

18.15.     Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

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

 

19 - DO PAGAMENTO.

 

19.1.             O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, devendo a
contratada atender 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 do Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que incluindo as
referentes a contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho;
e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

19.2.             Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

19.3.           Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

19.4.           O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

 

19.5.      Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.

 

19.6.           Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

 

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19.7.         Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento
de preços ou a atualização monetária.

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

20.1.              As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de
causas e gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente).

 

20.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

 

21.1.           São obrigações do contratante:

 

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

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

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

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

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

 

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

 

22.1.             São obrigações da contratada:

 

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

b) Fornecer o produto conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações
enviadas ao endereço eletrônico indicado;

o)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza dos serviços objeto da contratação;

 

p)  Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS, Fazendas Municipal e Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

 

q)  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;

 

r)   Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

s)   Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

 

23 - DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

23.1.           É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte,
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

 

23.2.           As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.

 

23.3.         As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

 

23.4.           Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

23.5.           Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.
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01. Objeto Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers.

 

23.6.           No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

 

23.7.           As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento
da segurança do futuro contrato.

 

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

 

23.9.          O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e Contratos, bairro
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

23.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.

 

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

 

23.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

23.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.14.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).

 

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

 

 

Maceió/AL, 29 de agosto de 2019.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
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02.
Quantidades

Item Descrição Qtd

01  Kit composto por console e comutador KVM 03

 

03. Resumo da
Especificação
do Objeto

 03 (três) Kits composto por console e comutador KVM;
Acompanhar cabos para interconexão com os servidores;
Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de
pelo menos 1280 x 1024 pixels;
O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;
Garantias mínima do fabricante: 12 meses.

04. Valor
Estimado

 

Item Valor (R$)

01 No edital 

 

05. JustificativaEfetivamente, trata-se de substituição de equipamentos defesados ou
danificados.

06. Prazo de
Entrega

O prazo máximo para o fornecimento é de 45 (quarenta e cinco) 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). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de
Entrega

 

Seção de Almoraxifado deste Tribuinal

10. Unidade
Fiscalizadora SEGI/COINF/STI

11. Unidade
Gestora SAD

12. Sanções
Administrativas

Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
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)
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1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

 

Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers.

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

 

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Necessidade de aquisição de equipamentos KVM compatíveis com os servidores
utilizamso nos data centers principal e de contingência, em substituição aos
equipamentos atuais que são incompatíveis com os novos modelos de servidores em
uso devido à alta resolução de tela.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Munir a equipe especializada em infraestrutura de equipamento que permita acesso
rápido e com resolução de tela efetiva aos diversos servidores instalados nos Data
Centers deste Regional.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Substituiçao de equipamentos obsoletos ou danificados
Permitir ajustes técnicos locais diretamente nos servidores
Permitir o acompanhamento de ações que necessitem acesso ao console dos
servidores
Facilitação de acesso local em caso de eventos emergenciais

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;
2. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação.

Há previsão no Item 21 - Terminal Multimídia do Plano de Contratações de Soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2019 e estão previstos na
Proposta Orçamentária 2019, Equipamentos de processamento de dados, Código de
classificação da fonte de recurso: 4490.52.35, valor inicial estimado de R4 45.000,00 e
readequado para R$ 8.302,50.

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-de-
tic-2019

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 0000829-13.2019.6.02.8000

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

A demanda prevista e contratada se referem a 03 (três) Kits de equipamentos.

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

No que tange a soluções disponíveis no mercado existem vários fabricantes que
fornecem equipamentos que se adequam às características.

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

O equipamento pretendido tem natureza comum ao mercado, existindo diversos
equipamentos de fabricantes e modelos distintos que podem adender ao exigido.

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.

 

Adjudicação será por item (item único).

2.10 Vigência
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A vigência da garantia/suporte será de 12 (doze) meses

 

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de serviço, é pela
contratação por licitação via pregão.

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

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de equipamento,
é pela contratação por licitação via pregão. 

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

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

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

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

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

Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar de
produto que fora de pleno uso por este Tribunal.demanda muito particular e além da
previsibilidade.

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

1. Acompanhar cabos para interconexão com os servidores;
2. Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600

pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels;
3. O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;;
4. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade

no momento da entrega da documentação de contratação.

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e

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

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

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

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.  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 1 - Kit Console Retrátil com KVM

1.       Condições Gerais da Contratação

1.1.     Todos os produtos fornecidos devem ser do mesmo fabricante (console, cabos
e comutador KVM);

1.2.     Os produtos devem ser novos e estar em produção. Não serão aceitos
equipamentos descontinuados;

1.3.     Deve ser apresentada documentação oficial e/ou URL do site do fabricante, que
venha a comprovar as especificações de cada item fornecido. A simples repetição das
especificações aqui apresentadas não será aceita como comprovação de adequação;

1.4.     Devem ser fornecidos, na proposta, os números de identificação de produto
(partnumber ou similar) de todos os equipamentos ofertados;

1.5.     Os equipamentos devem ser entregues acondicionados adequadamente em
suas embalagens originais;

1.6.     O fornecimento de todos os acessórios de hardware necessários à instalação,
funcionamento e compatibilização da solução ofertada;

1.7.     Todos os equipamentos devem ser fornecidos com suporte nativo à instalação
em rack padrão de 19". Não serão aceitas modificações ou adaptações para adequação
deste item;

1.8.     Acompanhar a documentação técnica completa e atualizada contendo os
manuais de instalação e qualquer outra documentação adicional necessária;

1.9.     O prazo máximo para a entrega das soluções é de 45 (quarenta e cinco) dias;

1.10. A abertura de chamados relacionados à garantia deverá ser realizada diretamente
junto ao fabricante, no Brasil e em idioma português, por meio de site oficial ou central
de atendimento deste;

1.11. Deve estar incluso na proposta o serviço de instalação dos produtos ofertados,
incluindo fixação nos racks, interligação dos servidores/equipamentos e organização
dos cabos;

1.12. As configurações exigidas são mínimas, sendo aceitos equipamentos e demais
componentes com características superiores, desde que sejam completamente
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compatíveis com as especificações exigidas.

 

2.       Detalhamento

2.1.     Kit composto por console e comutador KVM;

2.2.     A console deve ser do tipo retrátil com trilhos deslizantes, devendo ocupar a
altura máxima de 1U no rack, quando recolhida;

2.3.     A console deve ter teclado;

2.4.     Tela LCD, LED ou equivalente com tamanho mínimo de 17” e suporte à
resolução de pelo menos 1280 x 1024 pixels;

2.5.     A console deve ter suporte à suspensão automática (standby) quando o
sistema é fechado;

2.6.     Deve contar com teclado e dispositivo apontado integrado do tipo touchpad ou
trackball, com no mínimo 02 (dois) botões;

2.7.     Quando em operação, a console não deve impedir a utilização do espaço útil do
rack para outros equipamentos;

2.8.     O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 (oito) servidores;

2.9.     Ajustes do KVM devem ser exibidos na tela (OSD);

2.10. O KVM deverá ter suporte nativo para fixação em rack padrão de 19”;

2.11. Permitir a nomeação das portas do KVM para rápida identificação/seleção dos
servidores conectados;

2.12. Acompanhar 08 cabos para permitir a conexão da quantidade máxima de
servidores, com tamanho mínimo de 2,5 metros cada;

2.13. Alimentação elétrica da console e do comutador KVM deve ter seleção automática
de voltagem 100-240VAC, no novo padrão brasileiro de plugs de tomadas;

2.14. Interfaces padrão USB nativas, para mouse e teclado. Não será permitido o uso
de adaptadores para adequação a esta exigência;

2.15. Interface padrão VGA para vídeo;

2.16. Deve ter compatibilidade de funcionamento com servidores Windows e Linux.;

2.17. Garantia mínima do fabricante: 12 meses;

2.18. A abertura de chamados técnicos deverá ser realizada no sitio de Internet ou
central de atendimento do fabricante.

 

 

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

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

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

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

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

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

1. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;

2. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);

3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

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

5.  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:
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1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, o(s) equipamento(s) será(ão) submetido(s) à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo ou
substitutivamente Relatório de Análise Técnica.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamento com software embarcado, 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:
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
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4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:

Acompanhar cabos para interconexão com os servidores;
Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de pelo
menos 1280 x 1024 pixels;
O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 servidores;;
Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.

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

 

Esta contratação não contém modelos de documentos.

 

Maceió, 01 de agosto de 2019.

 CRISTINO HERMANO DE BULHÕES

 Analista Judiciário

 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO

Coordenador

 

 

                                          

 

ANEXO II

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa:
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Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

 

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 

Empresa optante pelo SIMPLES?             (   ) Sim                      (   ) Não

Em 29 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 29/08/2019, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587003 e o código CRC 22FBFAA0.

0000829-13.2019.6.02.8000 0587003v2
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29/08/2019 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 29/08/2019 15:51:04 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 30/08/2019 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
Pregão 00043/2019 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0000829-13.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
Quantidade de Itens

1
Objeto

Aquisição de material permanente - Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com instalação, conforme 
especificações descritas no Anexo I do edital.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da

Licitação

30/08/2019 A partir de  30/08/2019  às
08:00

Em 13/09/2019  às
09:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

00001 2019 000032
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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
Pregão 00043/2019 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0000829-13.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
Quantidade Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

1 1 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Aquisição de material permanente - Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com instalação, conforme 
especificações descritas no Anexo I do edital.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
031.432.604-91 ORLANDO ROCHA FILHO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
30/08/2019

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 30/08/2019 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

Ordenador de Despesa - Presidente 

Chefe da Seção de Licitações e Cont
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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
Pregão 00043/2019 Eletrônico Tradicional

Quantidade Informada de
Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

1 1 0

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

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
275208 - Rede
informática -
peça ,
acessório

- 3 Unidade Menor
Preço Tipo I Sim - - Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado.

Comprovante de encaminhamento de publicação para comprasnet (0587004)         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 315

http://www.serpro.gov.br/
javascript:visualizarItemLicitacao(26824413);


29/08/2019 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=26824413&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 29/08/2019 15:57:33 

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
Pregão 00043/2019 Eletrônico Tradicional
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 275208 - Rede informática - peça , acessório
Descrição Detalhada

Rede informática - peça , acessório, tipo: antena, posição: interna, aplicação: desktop,melhorar recepção

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)
3 Unidade Menor Preço 49.735,72

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega
Município/UF de Entrega Quantidade

27855 - Maceió/AL 3

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

28/05/2019 39.759,72 02.465.944/0001-60 NET COMPUTADORES LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000789, emitida em 22/08/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: VHL HOSPITALAR LTDA. Objeto: aquisição de equipamentos médicos.
Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do
empenho: R$ 467,82 (quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Proc.
nº TRF2-EOF-2019/00139.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000790, emitida em 22/08/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVICO EIRELI. Objeto: aquisição de equipamentos
médicos. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 449052.
Valor total do empenho: R$ 4.399,00 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais). Proc.
nº TRF2-EOF-2019/00139.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000792, emitida em 22/08/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: AGUAMED IMPORTADORA E EXPORT. DE EQUIPS. HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS. Objeto: aquisição de equipamentos médicos. Modalidade de Licitação:
Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 771,72
(setecentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos). Proc. nº TRF2-EOF-
2019/00139.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000781, emitida em 20/08/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Corujet Importação e Exportação Ltda. Objeto: aquisição de livros (Ata n.º
073/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa:
449052. Valor total do empenho: R$ 2.200,45 (dois mil e duzentos reais e quarenta e cinco
centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00134.02.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000793, emitida em 22/08/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: AGUAMED IMPORTADORA E EXPORT. DE EQUIPS. HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS. Objeto: aquisição de equipamentos médicos. Modalidade de Licitação:
Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 558,35
(quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Proc. nº TRF2 - EO F -
2019/00139.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000797, emitida em 23/08/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Distrisupri - Distribuidora e Comércio Ltda. ME. Objeto: aquisição de material
de consumo para processamento de dados (Ata n.º 055/2018). Modalidade de Licitação:
Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$
2.949,50 (dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Proc. nº
T R F 2 - EO F - 2 0 1 8 / 0 0 1 4 4 . 0 1 .

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0009205-26.2019.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.009.10.2019, firmado em 28/08/2019; Orgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ nº 59.949.362/0001-7; Fornecedora: J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI, CNPJ
nº 06.910.908/0001-19; Objeto: aquisição de açúcar cristal e adoçante para o TRF-3ªR,
lotes 01 e 02; Vigência: 06 meses, a partir da data de sua assinatura; Valor Total: R$
14.076,00; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 011/2019-RP, com fundamento
na Lei nº 8.666/93; Signatários: pelo TRF3ªR, o Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-
Geral, e pela Fornecedora, o Sr. Jayro Ortiz Gomes de Oliveira, Sócio Proprietário.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONVÊNIO

Termo de Convênio nº 04/2019 que entre si celebram o TRF5ªRegião e INSTITUTO
SALESIANO SAGRADO CORAÇÃO, CNPJ N°02.417.543/0001-34, mantenedor da FACU L DA D E
SALESIANA DO NORDESTE - FASNE. Objeto: Concessão de estágio a estudantes
regularmente matriculados, com frequência efetiva em cursos de graduação e aprovados
em processo seletivo. Fundamento Legal: PAV n° 0007195-16.2017.4.05.7000; Lei
n°11.788/2008; Res. n°208/2012-CJF; Res.n°13/ 2015-TRF5ªR.; Res. n°14/2015-TRF5ªR. e Lei
n° 8.666/1993. Vigência: 60 meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Assinatura:28/08/2019. Assinam: Sorária Maria Rodrigues Sotero Caio, Diretora Geral, em
exercício-TRF5ªREGIÃO e José Cézar Rodrigues Teixeira, representante do INSTITUTO
SALESIANO SAGRADO CORAÇÃO, mantenedor da FACULDADE SALESIANA DO NORDESTE-
FA S N E .

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISTRATO

Processo nº 0001531-61.2016.6.02.8000; Espécie: Termo de Distrato do Contrato nº
45/2009, firmado entre o TRE/AL e a Sra. Elizabeth Costa Vieira, CPF nº 139.899.874-
53; Fundamento legal: Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta (Da Vigência) do Contrato
TRE/AL nº 45/2009 e demais elementos constantes do PA nº 0001531-
61.2016.6.02.8000 e Resolução TRE/AL nº 15.936/18; Data da Assinatura:
23/08/2019.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0002996-03.2019. Objeto: Registro de Preços de material permanente -
bebedouros de água, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 30/08/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº
377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00042-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 30/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 12/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 28/08/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000829-13.2019. Objeto: Aquisição de material permanente - Terminais
multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com instalação, conforme especificações
descritas no Anexo I do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/08/2019 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00043-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 30/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/09/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 29/08/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 16/2019, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES: União,
através do TRE-AP e TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). Objeto: Prestação de serviços de
telefonia fixa comutada (STFC). Valor do contrato: R$ 32.120,44 (trinta e dois mil e cento
e vinte reais e quarenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de
10/09/2019. Data de assinatura: 26/08/2019. Signatários: Des. Gilberto Pinheiro,
Presidente do TRE/AP em Exercício, e Mário Lúcio da Silveira Bicalho e Davi de Oliveira
Bertucci, representantes da contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 3/2015, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa CLARO SA. Objeto: Altera a
Cláusula Décima Quarta do instrumento principal, para fins de prorrogação do prazo de
vigência por mais 6 (seis) meses, ficando seu termo final para 03.03.2020. DATA DE
ASSINATURA: em 27/08/2019. Signatários: Des. Gilberto Pinheiro, Representante do
TRE/AP, e Domier Ferreira Cavalcante Junior, representante da contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 5/2019, de execução indireta de prestação de
serviços de engenharia. PARTES: União, através do TRE-AP e a Empresa E. S. NUN ES
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (NEW CENTER). Objeto: Alteração da Cláusula Décima
Primeira do instrumento principal, para fins de prorrogação do prazo de execução dos
serviços por mais 60 (sessenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 27/08/2019. Signatários: Des.
Gilberto Pinheiro, representante do TRE/AP, e Elias da Silva Nunes, representante da
contratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 05/2019 (000478-13.2019.6.03.8000) que tem
por objeto a Contratação de empresa para a prestação de serviço de agenciamento de
viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e
cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender as
necessidades do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá).

Macapá-AP, 28 de agosto de 2019.
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 9184/2019 TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de
Cooperação Técnica n. 11/2019, suporte à coleta de dados biométricos do eleitorado de
São Gabriel da Cachoeira/AM. Primeiro Participe: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. Segundo Partícipe: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA
CACHOEIRA/AM. Fundamentação Legal: art. 7º, parágrafo único e art. 9º, inciso III da Lei n.
7.444/1985 e no art. 12 da Resolução TSE n. 23.440/2015. Do Objeto: alteração do item I
da Cláusula Quarta (Das Obrigações do Segundo Partícipe - Prefeitura Municipal de São
Gabriel da Cachoeira). Data da Assinatura: 29/07/2019. Assinam: Desembargador JOÃO DE
JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Primeiro Participe, e o Sr. Prefeito CLOVIS MOREIRA
SALDANHA, pelo Segundo Partícipe.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 - UASG 70003

Nº Processo: 7533. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada na elaboração de projetos para a prevenção e combate a incêndio,
controle de pânico, proteção contra descargas atmosféricas e "as built" dos projetos
arquitetônicos do estacionamento privativo, edifícios sede e anexo do Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas - TRE/AM, a fim de adequar as edificações à legislação e às regras
vigentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, conforme TR n. 01/2019. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 30/08/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida Andre Araujo
N. 200, Aleixo - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-
00033-2019. Entrega das Propostas: a partir de 30/08/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/09/2019 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/08/2019) 70003-00001-2019NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO PAD n.º 12.518/2019. OBJETO: Contratação do Curso Agile Brazil 2019.
FAVORECIDO: Agile Alliance Brazil. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.39.48. Ação
02.122.0570.20GP.0029. VALOR: R$ 1.900,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos
Vieira, em 28/08/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA nº
02/2019, firmado entre a 101ª Zona Eleitoral e o Município de Jussiape/BA: PAD
Nº6706/2019. OBJETO: Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de
pessoal do quadro de servidores do Município de Jussiape, para a prestação dos
serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de dados
biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nos

7.444/1985 e 9.454/1997, as Resoluções TSE nos 21.538/2003 e 23.335/2011. VIGÊNCIA:
Período de 13.05.2019 a 20.02.2020. ASSINATURA: 31.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. João
Lemos Rodrigues pela 101ª ZE, e Eder Jakes Souza Aguiar pelo Município de
Jussiape.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2019.
À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 30/08/2019, às 08:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587308 e o código CRC 52A7A11B.

0000829-13.2019.6.02.8000 0587308v1
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: "pregoeiro Mailing List" <pregoeiro@tre-al.jus.br>, "Weber Bezerra Cavalcanti"
<webercavalcanti@tre-al.jus.br>, "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 04/09/2019 01:18 PM
Assunto: Fwd: [slc] ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 {01}

 
 
 
 

From: TECNO SEG <tecnoseginformatica@gmail.com>
To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 3 Sep 2019 23:37:55 -0300
Subject: [slc] ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 {01}
 
No edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 há duas especificações diferentes para a tela de LCD do produto Kit
KVM;
 
1-
Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de pelo menos 1280 x 1024 pixels na página
18;
 
2-
Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x
1200 pixels na página 21.
 
Qual é a necessidade real?
 
Atenciosamente,
 
Ivania A. Oliveira Reis
 
TECNO SEG INFORMÁTICA
(27) 3244-7709 - (27) 99633-7275 - (31) 99611-5645
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.
Senhor Coordenador,
A Empresa Tecno Seg Informática, solicita os

devidos esclarecimentos, conforme evento 0589610.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 04/09/2019, às 13:37, 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
0589613 e o código CRC FC1549E2.

0000829-13.2019.6.02.8000 0589613v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.
Senhor Pregoeiro,
 
A configuração a ser considerada é:
 

"Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de
pelo menos 1280 x 1024 pixels na página". 

 
Quanto ao texto indicado na página 21 "Tela LCD

ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de
800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels", trata-se
de erro de transcrição, ou seja, deverá ser desconsiderada.

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 04/09/2019, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589651 e o código CRC D55E4911.

0000829-13.2019.6.02.8000 0589651v1
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04/09/2019 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=948735&Texto=T&prgCod=805897

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=948735&Texto=T&prgCod=805897 1/1

 

 

Esclarecimento 04/09/2019 14:26:47
 
No edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 há duas especificações diferentes para a tela de LCD do produto Kit KVM; 1-
Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de pelo menos 1280 x 1024 pixels na página 18; 2-
Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels
na página 21. Qual é a necessidade real? Atenciosamente, Ivania A. Oliveira Reis TECNO SEG INFORMÁTICA

Fechar
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04/09/2019 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=948735&Texto=R&prgCod=805897

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=948735&Texto=R&prgCod=805897 1/1

 

 

Resposta 04/09/2019 14:26:47
 
A configuração a ser considerada é: ´Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de pelo menos
1280 x 1024 pixels na página". Quanto ao texto indicado na página 21 "Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e
suporte à resolução de 800 x 600 pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels", trata-se de erro de transcrição, ou seja,
deverá ser desconsiderada.

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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.

Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,

Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão 43/2019 no sistema
ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida em casos
tais:

"Esclarecimento 04/09/2019 14:26:47

O Pregoeiro recebeu o seguinte Pedido de Esclarecimento: “No edital do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 43/2019 há duas especificações diferentes para a tela de LCD do
produto Kit KVM; 1- Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à
resolução de pelo menos 1280 x 1024 pixels na página 18; 2- Tela LCD ou LED com
tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600 pixels até pelo menos
1600 x 1200 pixels na página 21. Qual é a necessidade real? Atenciosamente, Ivania A.
Oliveira Reis TECNO SEG INFORMÁTICA  .”

 

"Resposta 04/09/2019 14:26:47

Instada a manifestar-se, a Unidade Requisitante registrou: “A configuração a ser
considerada é: ´Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução
de pelo menos 1280 x 1024 pixels na página". Quanto ao texto indicado na página 21
"Tela LCD ou LED com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de 800 x 600
pixels até pelo menos 1600 x 1200 pixels", trata-se de erro de transcrição, ou seja,
deverá ser desconsiderada."

 

Respeitosamente.

 

João Hermínio de Barros Neto

Pregoeiro

82-2122-7706
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Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 04/09/2019, às 14:37, 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
0589706 e o código CRC AACCD873.

0000829-13.2019.6.02.8000 0589706v1
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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 setembro de 2019.
À PREG,
após publicação do esclarecimento no portal da

transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 05/09/2019, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590313 e o código CRC 4BCFBA30.

0000829-13.2019.6.02.8000 0590313v1
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Rack LCD Consoles are a critical part of 
any rack based IT environment offering 
visibility and local access to connected 
servers in a rack and perform seamlessly 
with APC KVM Switches. Panel sizes 
include 17" and 19" and include many new 
features such as a numeric keypad, USB 
pass-through for patch management, field 
firmware upgradeability, and quick, single 
user installation. Rack LCD Consoles 
maintain the 1U rack space saving design 
benefit leaving more room for servers and 
other networking equipment within the 
rack.

> 17” or 19” TFT active matrix screen 
> Occupies 1U of rack space 
> Single User Rack Mount kit
> USB port supports USB passthrough 
> Numeric Keypad 
> Keyboard language support for 17” 
models : French, German, Japanese, 
Russian, UK English 

> Power tilt sensor to turn off monitors 
power when closed for energy efficiency

> Integrated touchpad
> Embedded Menu system 
> Allows for Rear Mounting of a KVM 
Switch in the same rack space

Rack LCD Console

17” & 19” Rack LCD Consoles

1U rack-mountable LCD Console

Rack LCD Console 
Features

Rack LCD Consoles

Description
APC SKU 
Number

17” Rack LCD Console AP5717

17” Rack LCD Console – French AP5717F

17” Rack LCD Console - German AP5717G

17” Rack LCD Console - Japan AP5717J

17” Rack LCD Console - Russian AP5717R

17” Rack LCD Console – United Kingdom AP5717UK

19” Rack LCD Console AP5719

Integrated LCD KVM USB Cable - 6ft (1.8m) AP5821

KVM PS2 Cable – 6ft (1.8m) AP5250
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Occupies 1U of Rack Space 
Conserve valuable rack 
space in the data center

Rack LCD Console

1

17” or 19” TFT active matrix 
screen 
Provides high quality, flicker 
free display

USB Port 
Connect an external mouse 
or download files to a 
connected server

Integrated Touchpad 
Eliminate the need for a 
separate, external mouse

17” & 19” Rack LCD Consoles

1U rack-mountable LCD Console

2

3

4

1

2

3

Embedded Menu System 
User can make adjustments 
via the internal menu using 
the OSD buttons

Numeric Keypad 
Extra keypad for quick entry 
of IP addresses

5

6

Single User Rack Mount Kit 
Quickly and easily install in 
square, round, and threaded 
hole racks

7

7

4

6

Rear View

Resources Available from APC

©2010 APC by Schneider Electric. All rights reserved. Other trademarks are property of their respective owners. 
Specifications are subject to change without notice. 
132 Fairgrounds Rd. West Kingston, RI 02892 USA • Call: 800-800-4APC • Fax: 401-789-3710 • e-mail: esupport@apc.com

www.apc.com
-LCD Monitors and KVM Switches

5

Keyboard language support 
17” models are available in 
French, German, Japanese, 
Russian, and UK English 

8

8
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This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference when the equipment is 
operated in a commercial environment. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if 
not installed and used in accordance with this user manual, 
may cause harmful interference to radio communications. 
Operation of this equipment in a residential area is likely to 
cause harmful interference. The user will bear sole 
responsibility for correcting such interference.

This Class A digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada.

This is a Class A product based on the standard of the 
Voluntary Control Council for Interference by Information 
Technology Equipment (VCCI).  If this equipment is used in a 
domestic environment, radio disturbance may occur, in which 
case, the user may be required to take corrective actions.

VCCI A

Alterações ou modificações nessa unidade sem uma autorização 
expressa pela parte responsável pela conformidade do produto 
poderá invalidar a autoridade do usuário para operar este 
equipamento.
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O atendimento ao cliente para este ou qualquer outro produto da APC é fornecido 
gratuitamente de uma das seguintes maneiras:

• Visite o site da APC na Web para encontrar respostas às perguntas mais freqüentes 
(FAQs), ter acesso à Base de Conhecimento (Knowledge Base) da APC e solicitar 
atendimento ao cliente.
– http://www.apcc.com (Escritórios centrais da empresa)

Conecte-se, através de links, às páginas da APC na Web destinadas a países e 
regiões específicas, as quais fornecem informações sobre o atendimento ao 
cliente.

– http://www.apcc.com/support/

Solicite atendimento ao cliente.

• Entre em contato por telefone ou e-mail com o centro de atendimento ao cliente da 
APC.
– Centros regionais:

– Centros locais, específicos de países: visite http://www.apcc.com/support/

contact para obter informações sobre o contato.

Entre em contato com o representante ou distribuidor da APC onde o produto foi adquirido 
APC para receber informações sobre como obter atendimento local ao cliente.

Escritórios centrais da APC (1)(800)800-4272 

América Latina (1)(401)789-5735 (USA)

Europa, Oriente Médio e 
África

(353)(91)702000 (Irlanda)

Japão (0) 35434-2021

Direitos totais sobre o conteúdo copyright © 2005 American 
Power Conversion. Todos os direitos são reservados. A 

reprodução total ou parcial sem permissão é proibida. APC, il 
logo APC, InfraStruXure e NetShelter são marcas registradas 

da American Power Conversion Corporation e estão registradas 
em algumas jurisdições. Todas as outras marcas comerciais, 
nomes de produtos e nomes de empresas pertencem a seus 

respectivos proprietários e são usados somente 
para fins informativos.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.
Senhor Coordenador,
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela Empresa Eletra Tecnlogia e Informática Ltda., e anexos,
conforme eventos 0594482, 0594484 e 0594485.

Ressalto, que suspendi a presente sessão eletrônica
e a reabertura será no dia 18/09/2019, às 15 horas.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/09/2019, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594486 e o código CRC 47AB9A08.

0000829-13.2019.6.02.8000 0594486v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.

Senhora Chefe, 

Informo que a presente sessão eletrônica foi suspensa para análise da  unidade técnica
da proposta apresentada pela Empresa Eletra Tecnologia e Informática Ltda., devendo
ser reaberta no dia 18/09/2019, às 15 horas, para fins de publicidade no site deste
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/09/2019, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594491 e o código CRC 0A49D36D.

0000829-13.2019.6.02.8000 0594491v1
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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.
À CPREG, 
Sr. Pregoeiro, informo que o Aviso de Suspensão

da Sessão foi divulgado no Portal da Transparência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 13/09/2019, às 12:14, 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
0594506 e o código CRC EF7CF5E6.

0000829-13.2019.6.02.8000 0594506v1
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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 setembro de 2019.
Sr. Pregoeiro,
 
A proposta apresentada pela licitante,

doc. 0594482, não inclui os números de peça (partnumber /
SKU Number) ou similares que indiquem claramente o
produto e acessórios (cabos) ofertados. 

 
Desta forma, sugerimos que seja realizada

diligência junto à licitante para que sejam informados os
números de peça relativos ao console e cabos incluídos na
proposta.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 17/09/2019, às 19:45, 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
0595278 e o código CRC DD2C3FDE.

0000829-13.2019.6.02.8000 0595278v1
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BELO HORIZONTE, 19 DE SETEMBRO DE 2019. 
 

PARA:  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

AT:  SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

REF:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 
 

           Atendendo à solicitação, apresentamos nossos preços e condições gerais de 

fornecimento dos equipamentos abaixo relacionados: 

PROPOSTA COMERCIAL 
ITEM QTDE DESCRIÇÃO 

01 03 2.1. KIT COMPOSTO POR CONSOLE E COMUTADOR KVM; 

2.2. A console deve ser do tipo retrátil com trilhos deslizantes, devendo ocupar a 

altura máxima de 1U no rack, quando recolhida; 

2.3. A console deve ter teclado; 

2.4. Tela LCD, LED ou equivalente com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução 

de pelo menos 1280 x 1024 pixels; 

2.5. A console deve ter suporte à suspensão automática (standby) quando o sistema 

é fechado; 

2.6. Deve contar com teclado e dispositivo apontado integrado do tipo touchpad ou 

trackball, com no mínimo 02 (dois) botões; 

2.7. Quando em operação, a console não deve impedir a utilização do espaço útil do 

rack para outros equipamentos; 

2.8. O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 (oito) servidores; 

2.9. Ajustes do KVM devem ser exibidos na tela (OSD); 

2.10. O KVM deverá ter suporte nativo para fixação em rack padrão de 19”; 

2.11. Permitir a nomeação das portas do KVM para rápida identificação/seleção dos 

servidores conectados; 

2.12. Acompanhar 08 cabos para permitir a conexão da quantidade máxima de 

servidores, com tamanho mínimo de 2,5 metros cada; 

2.13. Alimentação elétrica da console e do comutador KVM deve ter seleção 

automática de voltagem 100-240VAC, no novo padrão brasileiro de plugs de 

tomadas; 

2.14. Interfaces padrão USB nativas, para mouse e teclado. Não será permitido o uso 

de adaptadores para adequação a esta exigência; 

2.15. Interface padrão VGA para vídeo; 

2.16. Deve ter compatibilidade de funcionamento com servidores Windows e Linux.; 

2.17. Garantia mínima do fabricante: 12 meses; 

2.18. A abertura de chamados técnicos deverá ser realizada no sitio de Internet ou 

central de atendimento do fabricante. 

PN Console: AP5717 (Contem Teclado, Mouse, Tela 17” e Kit montagem rack) 

http://www.apcloja.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto= 

85&produto=apc-monitor-apc-ap5717-lcd-17-teclado-e-mouse  

PN KVM: AP5201 

http://www.apcloja.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto= 

56&produto=apc-comutador-apc-ap5201-8-portas 

PN 8 Cabos: AP5257 - Cabo APC KVM USB 3.6 metros 

http://www.apcloja.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto= 

247&produto=apc-cabo-apc-ap5257-kvm-usb-12-ft-36-m- 
 

MARCA: APC 
MODELO: KVM 1U 17" 

VALOR UNITÁRIO: R$ 15.000,00 

VALOR TOTAL: R$ 45.000,00 

QUINZE MIL REAIS 

QUARENTA E CINCO MIL REAIS 
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                                                                                                                                               Fax / Fone: (31) 3295-5020 - CNPJ: 01.804.159 / 0001 – 21 
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CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO: 

PAGAMENTO: Até 10 dias. 

PRAZO DE ENTREGA: Até 45 dias. 

FRETE/EMBALAGEM/SEGURO: Por nossa conta.  

GARANTIA: 12 meses. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias. 

 

DECLARAMOS que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, encargos, cargas e 

descargas, impostos, embalagens e demais ônus que possam recair sobre o fornecimento 

 

DADOS DA LICITANTE:  

                                   ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 

       AVE, FRANCISCO SÁ 272 ANDAR 2 SALA 01 – PRADO. 

       BELO HORIZONTE – MG. – CEP: 30411-145 

       CPNJ: 01.804.159/0001-21 INSC. ESTADUAL: 062.678.208-0051 

                REPRESENTANTE: MARCELO AUGUSTO DE CASTRO 

    CPF: 621.073.056-68  C.I.: M-4.049.501 SSP/MG 

    DOMICÍLIO: BELO HORIZONTE CARGO: DIRETOR COMERCIAL 
 

DADOS BANCÁRIOS:  BANCO DO BRASIL - 001 

    AGÊNCIA: 3014-7 

    CONTA CORRENTE: 25996-9 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2019.
Senhor Coordenador de Infraestrutura,
 
Solicita-se a análise da proposta ajustada 0596763.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 19/09/2019, às 16:06, 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
0596764 e o código CRC 1837AC4C.

0000829-13.2019.6.02.8000 0596764v1
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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 setembro de 2019.
Sr. Pregoeiro,
 
A proposta ajustada apresentada pela licitante,

doc. 0596763, está em conformidade com as exigências de
ordem técnica do Edital.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 19/09/2019, às 18:41, 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
0596957 e o código CRC 7F37618E.

0000829-13.2019.6.02.8000 0596957v1
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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: 02.213.325/0001-88

Razão Social: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Nome Fantasia: PLUGNET INFORMATICA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/03/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 17/12/2019

FGTS 09/10/2019

Trabalhista Validade: 31/12/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/11/2019

Receita Municipal Validade: 05/10/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

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: 25/09/2019 08:43 de
CPF: 038.330.994-88      Nome: HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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19/09/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancionado%2Cor… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

02.213.325/0001-88

Data da consulta: 19/09/2019 16:41:10

Data da última atualização: 19/09/2019 12:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

Nenhum registro encontrado

D
em

onstrativo do procedim
ento de habilitação. (0599071)         S

E
I 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 378



19/09/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancionado%2Cor… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

37638114434 49203274472

Data da consulta: 19/09/2019 16:41:10

Data da última atualização: 19/09/2019 12:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

Nenhum registro encontrado
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25/09/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/6

Pregão Eletrônico

70011 .432019 .10160 .4957 .1004799972

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00043/2019 

Às 09:04 horas do dia 13 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 120/2019 de 20/03/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17
de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 0000829-13.2019, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00043/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente -
Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com instalação, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.. O
Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO ANTENA, POSIÇÃO INTERNA, APLICAÇÃO
DESKTOP/MELHORAR RECEPÇÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 49.735,7200 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 49.511,7183 e com valor negociado a R$
45.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
05.807.475/0001-08 SEGINFO

COMERCIO &
SERVICOS
EMPRESARIAIS
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 3 R$ 16.578,5700 R$ 49.735,7100 12/09/2019
16:22:10

Marca: KVM ORIGINAL 1701A 
Fabricante: KVM ORIGINAL 1701A 
Modelo / Versão: KVM ORIGINAL 1701A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO ANTENA, POSIÇÃO INTERNA,
APLICAÇÃO DESKTOP/MELHORAR RECEPÇÃO

01.804.159/0001-21 ELETRA
TECNOLOGIA E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 3 R$ 20.000,0000 R$ 60.000,0000 12/09/2019
17:37:11

Marca: APC 
Fabricante: APC 
Modelo / Versão: KVM 1U 17" 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit composto por console e comutador KVM; 2.2. A console deve ser do tipo
retrátil com trilhos deslizantes, devendo ocupar a altura máxima de 1U no rack, quando recolhida; 2.3. A console deve ter
teclado; 2.4. Tela LCD, LED ou equivalente com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de pelo menos 1280 x 1024
pixels; 2.5. A console deve ter suporte à suspensão automática (standby) quando o sistema é fechado; 2.6. Deve contar com
teclado e dispositivo apontado integrado do tipo touchpad ou trackball, com no mínimo 02 (dois) botões; 2.7. Quando em
operação, a console não deve impedir a utilização do espaço útil do rack para outros equipamentos; 2.8. O comutador KVM
deve ter suporte para pelo menos 08 (oito) servidores; 2.9. Ajustes do KVM devem ser exibidos na tela (OSD); 2.10. O KVM
deverá ter suporte nativo para fixação em rack padrão de 19”; 2.11. Permitir a nomeação das portas do KVM para rápida
identificação/seleção dos servidores conectados; 2.12. Acompanhar 08 cabos para permitir a conexão da quantidade máxima de
servidores, com tamanho mínimo de 2,5 metros cada; 2.13. Alimentação elétrica da console e do comutador KVM deve ter
seleção automática de voltagem 100-240VAC, no novo padrão brasileiro de plugs de tomadas; 2.14. Interfaces padrão USB
nativas, para mouse e teclado. Não será permitido o uso de adaptadores para adequação a esta exigência; 2.15. Interface
padrão VGA para vídeo; 2.16. Deve ter compatibilidade de funcionamento com servidores Windows e Linux.; 2.17. Garantia
mínima do fabricante: 12 meses; 2.18. A abertura de chamados técnicos deverá ser realizada no sitio de Internet ou central de
atendimento do fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:04:56:560
R$ 49.735,7100 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:04:56:560
R$ 49.730,7364 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:18:19:093
R$ 49.730,7200 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:18:22:093
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R$ 49.725,7469 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:18:45:737
R$ 49.725,7300 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:18:49:097
R$ 49.720,7574 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:19:06:363
R$ 49.720,7400 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:19:09:567
R$ 49.715,7679 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:19:27:550
R$ 49.715,7500 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:19:30:723
R$ 49.710,7784 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:19:53:227
R$ 49.710,7600 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:19:56:537
R$ 49.705,7889 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:20:27:837
R$ 49.705,7700 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:20:31:760
R$ 49.700,7994 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:20:55:010
R$ 49.700,7800 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:20:58:340
R$ 49.695,8099 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:21:15:043
R$ 49.695,7900 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:21:18:480
R$ 49.690,8204 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:21:35:387
R$ 49.690,8100 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:21:38:497
R$ 49.685,8409 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:21:55:530
R$ 49.685,8300 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:21:58:577
R$ 49.680,8614 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:22:18:470
R$ 49.680,8500 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:22:21:563
R$ 49.675,8819 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:22:40:250
R$ 49.675,8700 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:22:43:347
R$ 49.670,9024 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:23:10:597
R$ 49.670,8900 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:23:13:677
R$ 49.665,9229 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:23:36:753
R$ 49.665,9100 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:23:40:583
R$ 49.660,9434 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:23:57:930
R$ 49.660,9300 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:24:12:070
R$ 49.655,9639 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:24:28:290
R$ 49.655,9500 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:24:32:400
R$ 49.650,9844 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:24:48:430
R$ 49.650,9700 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:24:52:730
R$ 49.646,0049 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:25:08:480
R$ 49.645,9900 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:25:12:997
R$ 49.641,0254 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:25:28:527
R$ 49.641,0100 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:25:33:217
R$ 49.636,0459 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:25:57:280
R$ 49.636,0300 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:26:17:077
R$ 49.631,0664 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:27:25:533
R$ 49.631,0500 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:27:30:177
R$ 49.626,0869 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:28:09:570
R$ 49.626,0700 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:28:18:960
R$ 49.621,1074 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:29:04:447
R$ 49.621,0900 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:29:20:667
R$ 49.616,1279 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:29:48:357
R$ 49.616,1100 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:29:57:327
R$ 49.611,1484 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:30:26:250
R$ 49.611,1300 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:30:29:517
R$ 49.606,1689 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:30:46:440
R$ 49.606,1500 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:30:58:080
R$ 49.601,1894 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:31:07:063
R$ 49.601,1700 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:31:29:487
R$ 49.596,2099 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:31:42:020
R$ 49.596,1900 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:31:55:817
R$ 49.591,2304 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:32:13:757
R$ 49.591,2200 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:32:17:083
R$ 49.586,2609 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:32:34:460
R$ 49.586,2500 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:32:37:757
R$ 49.581,2914 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:33:08:353
R$ 49.581,2800 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:33:15:447
R$ 49.576,3219 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:33:28:573
R$ 49.576,3100 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:33:35:573
R$ 49.571,3524 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:33:49:467
R$ 49.571,3400 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:33:55:653
R$ 49.566,3829 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:34:09:467
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R$ 49.566,3700 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:34:16:687
R$ 49.561,4134 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:34:31:610
R$ 49.561,4000 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:34:37:703
R$ 49.556,4439 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:34:55:877
R$ 49.556,4300 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:35:03:390
R$ 49.551,4744 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:35:25:063
R$ 49.551,4600 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:35:28:847
R$ 49.546,5049 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:35:45:550
R$ 49.546,4900 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:35:55:177
R$ 49.541,5354 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:36:12:443
R$ 49.541,5200 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:36:16:053
R$ 49.536,5658 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:36:33:790
R$ 49.536,5500 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:36:42:740
R$ 49.531,5963 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:36:53:837
R$ 49.531,5800 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:37:02:760
R$ 49.526,6268 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:37:14:837
R$ 49.526,6100 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:37:24:167
R$ 49.521,6573 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:37:34:887
R$ 49.521,6400 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:37:44:887
R$ 49.516,6878 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:37:55:027
R$ 49.516,6700 05.807.475/0001-08 13/09/2019 09:38:04:887
R$ 49.511,7183 01.804.159/0001-21 13/09/2019 09:38:15:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 13/09/2019
09:07:11 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

13/09/2019
09:08:15 Batida iminente. Data/hora iminência: 13/09/2019 09:18:15.

Encerrado 13/09/2019
09:38:25 Item encerrado

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

13/09/2019
09:48:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
01.804.159/0001-21.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

13/09/2019
10:44:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 01.804.159/0001-21.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

13/09/2019
10:48:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
01.804.159/0001-21.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

13/09/2019
10:49:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 01.804.159/0001-21.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

19/09/2019
15:46:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
01.804.159/0001-21.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

19/09/2019
15:47:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 01.804.159/0001-21.

Aceite 23/09/2019
10:42:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
01.804.159/0001-21, pelo melhor lance de R$ 49.511,7183 e com valor negociado a R$ 45.000,0000.
Motivo: Valor negociado em conversação no "chat".

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

23/09/2019
10:44:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
01.804.159/0001-21.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

23/09/2019
10:51:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 01.804.159/0001-21.

Habilitado 23/09/2019
11:06:08

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF:
01.804.159/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem
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Pregoeiro 13/09/2019
09:05:25

Srs.(as) Licitantes bom dia, declaro aberto o presente pregão eletrônico, inicialmente
verificaremos a conformidade das propostas apresentadas, em seguida será aberta a fase de

lances.
Pregoeiro 13/09/2019

09:05:42
ATENÇÃO: O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao

pregão na forma eletrônica (AT. 3º § 6º Decreto nº 5.450/05.
Pregoeiro 13/09/2019

09:05:52
ATENÇÃO: 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. 13º,

inciso IV, do Decreto 5.450/2005)
Pregoeiro 13/09/2019

09:06:00
ATENÇÃO: A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e

PROPOSTA, sujeitará o licitante às sanções previstas no Edital em referência. (VER ACÓRDÃO
754/2015 TCU).

Sistema 13/09/2019
09:08:15

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:18 de 13/09/2019, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Sistema 13/09/2019
09:38:29

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 13/09/2019

09:43:45
Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, boa tarde. V.Sª foi a 1ª

classificada no item. Consideramos a possibilidade de negociar valores, com fundamento na
Legislação do Pregão Eletrônico e Edital, é sua melhor proposta? É possível aceitar o valor de R$

45.000,00?
01.804.159/0001-

21
13/09/2019
09:45:02

Bom dia!

01.804.159/0001-
21

13/09/2019
09:45:24

Podemos fechar em R$ 45.000,00.

Pregoeiro 13/09/2019
09:45:26

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, bom dia. V.Sª foi a 1ª
classificada no item. Consideramos a possibilidade de negociar valores, com fundamento na

Legislação do Pregão Eletrônico e Edital, é sua melhor proposta? É possível aceitar o valor de R$
45.000,00?

01.804.159/0001-
21

13/09/2019
09:47:00

Sim, conforme dito, aceitamos o valor de R$ 45.000,00 !

Pregoeiro 13/09/2019
09:48:01

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Obrigado. Considerando a resposta de V.Sª,
vamos convocar anexo. Favor envie sua proposta ajustada ao valor negociado (R$ 45.000,00),
contendo a descrição completa do item e todas as características técnicas contidas no Edital.

01.804.159/0001-
21

13/09/2019
09:48:47

Ok, estamos providenciando.

Pregoeiro 13/09/2019
09:48:52

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante. Acredito que 01 (uma) hora é
suficiente para o envio. Caso contrário, favor informar.

Sistema 13/09/2019
09:48:59

Senhor fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.804.159/0001-
21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

01.804.159/0001-
21

13/09/2019
09:51:01

1 hora é suficiente. Obrigado.

Pregoeiro 13/09/2019
09:52:43

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, estaremos suspendendo a
presente sessão eletrônica, devendo ser retomada, hoje, às 11:30 horas.

Sistema 13/09/2019
10:44:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
01.804.159/0001-21, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 13/09/2019
10:48:30

Senhor fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.804.159/0001-
21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 13/09/2019
10:49:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
01.804.159/0001-21, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 13/09/2019
12:02:15

Sras. Licitantes, boa tarde. Informo que a presente sessão eletrônica será suspensa para análise
da proposta apresentada pela unidade técnica deste Tribunal. Sendo retomada no dia

18/09/2019, às 15:00 horas. Obrigado.
Pregoeiro 18/09/2019

15:10:33
Declara-se reaberta a sessão.

Pregoeiro 18/09/2019
15:17:28

Por gentileza, aguardem enquanto a unidade técnica é consultada.

Pregoeiro 18/09/2019
15:38:45

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, a unidade técnica manifestou-
se, literalmente:

Pregoeiro 18/09/2019
15:39:00

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - "A proposta apresentada pela licitante, doc.
0594482, não inclui os números de peça (partnumber / SKU Number) ou similares que indiquem

claramente o produto e acessórios (cabos) ofertados.
Pregoeiro 18/09/2019

15:39:07
Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Desta forma, sugerimos que seja realizada

diligência junto à licitante para que sejam informados os números de peça relativos ao console e
cabos incluídos na proposta."

Pregoeiro 18/09/2019
15:39:57

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, acatando a sugestão realizada
pela unidade técnica, determina-se que sejam informados os números de peça relativos ao

console e cabos incluídos na proposta.
Pregoeiro 18/09/2019

15:40:37
Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - V.S.ª necessitará de quanto tempo para

cumprir a diligência?
01.804.159/0001-

21
18/09/2019
15:42:29

Boa tarde

01.804.159/0001-
21

18/09/2019
15:43:57

Gostaríamos que nos dessem 24 horas para cumprir a diligência.

Pregoeiro 18/09/2019
15:52:02

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, considerando-se a natureza do
Pregão Eletrônico, faz-se necessário justificar a necessidade de prazo tão elástico.

Pregoeiro 18/09/2019 Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Não consta do edital prazo superior a 2
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15:52:43 (duas) horas para apresentação de proposta.
01.804.159/0001-

21
18/09/2019
15:55:13

Nós dependemos de nossos distribuidores para nos passar as informações e geralmente a
demanda deles é bem maior que a nossa, por isso o prazo maior.

Pregoeiro 18/09/2019
15:59:08

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, seu prazo será concedido. Às
16:00h de amanhã, dia 19/09/2019, deverá estar anexada sua proposta ajustada. Será

convocado anexo.
01.804.159/0001-

21
18/09/2019
16:00:06

Ok, muito obrigado, estaremos providenciando todas as informações até o horário especificado.

Pregoeiro 18/09/2019
16:07:51

Sras. Licitantes, em razão do prazo concedido, esta sessão será suspensa, devendo-se retomá-la
amanhã, dia 19/09/2019, às 15:30h.

Pregoeiro 19/09/2019
15:39:39

Declara-se reaberta a sessão.

Pregoeiro 19/09/2019
15:43:38

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, seu prazo findará às 16:00h.

Pregoeiro 19/09/2019
15:43:48

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Aguarda-se a anexação.

01.804.159/0001-
21

19/09/2019
15:44:35

Boa tarde

01.804.159/0001-
21

19/09/2019
15:44:53

Favor, liberar o envio de anexo.

Sistema 19/09/2019
15:46:29

Senhor fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.804.159/0001-
21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 19/09/2019
15:46:49

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, anexo convocado.

Sistema 19/09/2019
15:47:58

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
01.804.159/0001-21, enviou o anexo para o ítem 1.

01.804.159/0001-
21

19/09/2019
15:48:37

Proposta com os Part Numbers de todos os itens.

Pregoeiro 19/09/2019
15:51:49

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, agradeço. Será encaminhada à
unidade técnica imediatamente.

01.804.159/0001-
21

19/09/2019
15:53:22

Obrigado, boa tarde.

Pregoeiro 19/09/2019
16:08:35

Sras. Licitantes, considerando-se a necessidade de análise da unidade técnica, suspende-se a
sessão, que deverá ser retomada amanhã, dia 20/09/2019, às 09:00h.

Pregoeiro 20/09/2019
09:21:27

Declara-se reaberta a sessão.

Pregoeiro 20/09/2019
09:23:15

Sras. Licitantes, em razão de instabilidade do sistema, infelizmente não foi possível realizar a
reabertura da sessão no horário marcado. Dessa forma, será necessário marcar nova reabertura,

a ser realizada no dia 23/09/2019, às 10:00h.
Pregoeiro 23/09/2019

10:06:53
Sras. Licitantes, bom dia declaro reaberta a sessão eletrônica.

Pregoeiro 23/09/2019
10:31:27

Sras. Licitantes, apresento desculpas pela demora, houve problemas com o reconhecimento de
"token/identificação eletrônica" que acaba de ser solucionado.

Pregoeiro 23/09/2019
10:32:11

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, por gentileza, aguarde
enquanto se consulta a resposta da unidade técnica.

Pregoeiro 23/09/2019
10:35:40

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, a unidade técnica declarou
conformidade do objeto ofertado. Será realizada a análise dos demais elementos de proposta.

01.804.159/0001-
21

23/09/2019
10:38:06

Bom dia!

01.804.159/0001-
21

23/09/2019
10:38:39

Estamos aguardando...

Pregoeiro 23/09/2019
10:38:42

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Proposta aceita. Passaremos à habilitação.

Pregoeiro 23/09/2019
10:44:16

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, V.S.ª poderia anexar seus
documentos habilitatórios, por gentileza?

Sistema 23/09/2019
10:44:21

Senhor fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.804.159/0001-
21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

01.804.159/0001-
21

23/09/2019
10:46:23

Sim, estaremos anexando. Favor liberar o envio de anexo.

Sistema 23/09/2019
10:51:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
01.804.159/0001-21, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 23/09/2019
11:05:12

Para ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - Sra. Licitante, habilitação bem-sucedida. Por
gentileza, acompanhe as mensagens emitidas pelo sistema.

01.804.159/0001-
21

23/09/2019
11:06:04

Continuamos acompanhando.

Sistema 23/09/2019
11:06:08

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 23/09/2019
11:06:25

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/09/2019 às 11:40:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração de 18/09/2019 Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual: 03833099488-
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Pregoeiro/Equipe de
Apoio

15:10:11 HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE . Justificativa: Substituição de pregoeiro

Suspensão
Administrativa

18/09/2019
16:08:20 Previsão de Reabertura: 19/09/2019 15:30:00.  Motivo: Prazo para proposta ajustada.

Reativado 19/09/2019
15:39:17

Suspensão
Administrativa

20/09/2019
09:24:04

Previsão de Reabertura: 23/09/2019 10:00:00.  Motivo: Suspensão por impossibilidade de abertura no
horário marcado.

Reativado 23/09/2019
10:05:22

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

23/09/2019
10:06:12

Pregoeiro Anterior: 03833099488-HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE . Pregoeiro Atual: 56502931472-
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Dificuldade na assinatura digital

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

23/09/2019
10:30:09

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual: 03833099488-
HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE . Justificativa: Problema com reconhecimento de "token/assinatura
digital" resolvido.

Abertura de Prazo 23/09/2019
11:06:08 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo

23/09/2019
11:06:25 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/09/2019 às 11:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado
o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo
a declarar, foi encerrada a sessão às 16:41 horas do dia 23 de setembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe
de Apoio.

 
HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

ANA LIVIA NUNES DE SA PEREIRA
Equipe de Apoio

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00043/2019 

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.804.159/0001-21 - ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

Unidade 3 R$
15.000,0000

R$ 45.000,0000

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo / Versão: KVM 1U 17"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit composto por console e comutador KVM; 2.2. A console deve ser do tipo retrátil
com trilhos deslizantes, devendo ocupar a altura máxima de 1U no rack, quando recolhida; 2.3. A console deve ter teclado; 2.4. Tela
LCD, LED ou equivalente com tamanho mínimo de 17” e suporte à resolução de pelo menos 1280 x 1024 pixels; 2.5. A console deve
ter suporte à suspensão automática (standby) quando o sistema é fechado; 2.6. Deve contar com teclado e dispositivo apontado
integrado do tipo touchpad ou trackball, com no mínimo 02 (dois) botões; 2.7. Quando em operação, a console não deve impedir a
utilização do espaço útil do rack para outros equipamentos; 2.8. O comutador KVM deve ter suporte para pelo menos 08 (oito)
servidores; 2.9. Ajustes do KVM devem ser exibidos na tela (OSD); 2.10. O KVM deverá ter suporte nativo para fixação em rack
padrão de 19”; 2.11. Permitir a nomeação das portas do KVM para rápida identificação/seleção dos servidores conectados; 2.12.
Acompanhar 08 cabos para permitir a conexão da quantidade máxima de servidores, com tamanho mínimo de 2,5 metros cada; 2.13.
Alimentação elétrica da console e do comutador KVM deve ter seleção automática de voltagem 100-240VAC, no novo padrão
brasileiro de plugs de tomadas; 2.14. Interfaces padrão USB nativas, para mouse e teclado. Não será permitido o uso de adaptadores
para adequação a esta exigência; 2.15. Interface padrão VGA para vídeo; 2.16. Deve ter compatibilidade de funcionamento com
servidores Windows e Linux.; 2.17. Garantia mínima do fabricante: 12 meses; 2.18. A abertura de chamados técnicos deverá ser
realizada no sitio de Internet ou central de atendimento do fabricante.

Total do Fornecedor: R$
45.000,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
45.000,0000

Voltar

Dúvidas sobre os Serviços Públicos? 
Pergunte para Lia!
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Pregão Eletrônico
Visualização de Propostas

 UASG: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Pregão nº: 432019

 

 Menu  Voltar

 

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam
com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação
definidos no edital. 
ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: 1 - REDE INFORMÁTICA -
PEÇA / ACESSÓRIO

Qtde
Estimada:
3

Qtde
Aceita: 0 Valor Estimado: R$

49.735,7200
Situação do Item:

Adjudicado
Recurso:

Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP 
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

 

Fornecedor
Qtde

Ofertada
Proposta 

(R$)
Melhor

Lance (R$)
Data 

Melhor
Lance

Valor (R$)
Negociado

Situação
da

Proposta

Anexo Declaração

01.804.159/0001-

21 -  ELETRA
TECNOLOGIA E
INFORMATICA
LTDA

3 60.000,0000
49.511,7183 13/09/2019

09:38:15:187 45.000,0000 Adjudicado Consultar SIM  

Marca: APC
Fabricante: APC
Modelo / Versão: KVM 1U 17"

Descrição detalhada do objeto ofertado:  Kit composto por console e comutador KVM; 2.2. A console deve ser do tipo retrátil com

trilhos deslizantes, devendo ocupar a altura máxima de 1U no rack, quando recolhida; 2.3. A console deve ter te... 
Porte ME/EPP: SIM    Declaração ME/EPP/COOP: SIM   Declaração 7174: Nenhuma 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM
Declaração independente de

proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante

ou Forçado: SIM

Declaração de

Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de

Aprendizagem: SIM

Data Declaração: 12/09/2019

Motivo da Recusa: Valor negociado em conversação no "chat".

05.807.475/0001-

08 - 
SEGINFO
COMERCIO &
SERVICOS
EMPRESARIAIS
EIRELI

3 49.735,7100
49.516,6700 13/09/2019

09:38:04:887  - SIM  

Marca: KVM ORIGINAL 1701A
Fabricante: KVM ORIGINAL 1701A
Modelo / Versão: KVM ORIGINAL 1701A

Descrição detalhada do objeto ofertado:  REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO ANTENA, POSIÇÃO INTERNA,

APLICAÇÃO DESKTOP/MELHORAR RECEPÇÃO... 
Porte ME/EPP: SIM    Declaração ME/EPP/COOP: SIM   Declaração 7174: Nenhuma 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM
Declaração independente de

proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante

ou Forçado: SIM

Declaração de

Acessibilidade: SIM

Declaração de Cota de

Aprendizagem: SIM

Data Declaração: 12/09/2019

Declaração TP : Tecnologia do País
Declaração PPB : Processo Produtivo Básico

 Menu  Voltar

Dúvidas sobre os Serviços Públicos? 

Pergunte para Lia!
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Dúvidas sobre os Serviços Públicos? 

Pergunte para Lia!
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03833099488Usuário:

25/09/2019 10:14:41Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Adimplente01804159
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00043/2019 

Às 10:16 horas do dia 25 de setembro de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00043/2019, referente ao
Processo nº 0000829-13.2019, o pregoeiro, Sr(a) HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO ANTENA, POSIÇÃO INTERNA,
APLICAÇÃO DESKTOP/MELHORAR RECEPÇÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 49.735,7200 Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 49.511,7183 , com
valor negociado a R$ 45.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 25/09/2019
10:16:08

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA
LTDA, CNPJ/CPF: 01.804.159/0001-21, Melhor lance: R$ 49.511,7183, Valor Negociado: R$
45.000,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

RELATÓRIO

Senhor Assessor Jurídico da Direção-Geral,
 
Concluídos os trabalhos deste Pregoeiro, encaminham-se

os presentes autos para análise de conformidade.
Registra-se que não houve ocorrência digna de destaque

durante as atividades.
 
Respeitosamente,
 

Henrique Cirqueira Freire

Pregoeiro

 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO

Procedimento Administrativo: 0000829-13.2019.6.02.8000

Pregão: Eletrônico (X) Presencial ( ) nº

Registro de Preço: SIM ( ) NÃO (X)

Objeto: Aquisição de material permanente - Terminais multimídia
(KVM) para uso nos Data Centers

Data da Licitação: 13/09/2019
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SELEÇÃO DE FORNECEDOR

I – Fase Interna Sim Não Evento/Obs.

1
Consta a designação do Pregoeiro, com
a juntada da cópia da Portaria de sua
nomeação?

X  0592218 e 0594859

II – Lances Sim Não Evento/Obs.

2 A abertura da sessão ocorreu no
horário previsto no edital? X  0599072

3
Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e
registrado primeiro?

X  0599072

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,
observado o critério de julgamento?

X  0599072

5 Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X 0599072

6 Havendo planilha de custos, esta foi
analisada?   Não se aplica.

III – Proposta Sim Não Evento/Obs.

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  0587000

8

Foi conferida a preferência, nas
aquisições de bens e serviços de

informática e automação, nos termos X  0587000
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do art. 3º da Lei nº 8.248/91, quando
aplicável?

9 A proposta está em conformidade com
os requisitos estabelecidos no edital? X  0595278 e 0596957

10

Tendo havido a exigência da
apresentação de documentação
complementar à proposta (manuais,
certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  0594484 e 0594485

11
Após a verificação de conformidade
acima, a classificação das propostas
apresentou-se adequada?

X  0599074 e 0599075

IV – Julgamento Sim Não Evento/Obs.

12 O melhor preço ofertado é compatível
com os preços praticados no mercado? X  0548174 e 0599079

13
Em caso negativo, houve negociação
com o licitante vencedor com vista a
obter preço melhor?

  
Sempre há tentativa
de negociação com
a licitante. 0599072

14

Frustrada a negociação, houve a
desclassificação da proposta por preço
excessivo e o exame da proposta do
segundo melhor preço e assim
sucessivamente?

  Não se aplica.

V – Habilitação Sim Não Evento/Obs.

A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF com os seus dados
relativos à regularidade fiscal válidos?

X  

O pregoeiro
procedeu à
obtenção
independente de
toda a
documentação
disponível através da
Rede Mundial de
Computadores, para
afastar quaisquer
dúvidas sobre a
autenticidade
documental.
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15
1. FGTS X  0599071

2. INSS X  0599071

3. Receita Federal X  0599071

4. Tributos Estaduais e/ou Municipais
(quando o edital exigir) X  0599071

5. Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi
assegurado à empresa o direito de
apresentar a documentação atualizada e
regularizada?

  Não se aplica.

16 Constam nos autos Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas? X  0599071

17 Consta consulta ao CADIN? X  0599077

18

Consta nos autos os seguintes
documentos/consulta, quando for o
caso?

   

1. Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0599071

2. Declaração que a empresa não
emprega menor; X  0599071

3. Declaração de elaboração de
independente de proposta; X  0599071

4. Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.

X  0599071

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  0599071
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(http://www.portaltransparencia.gov.br);

6. Certidão negativa de inidôneos do
TCU (art. 46 da Lei nº da 8.443/1992)  X Não há previsão

editalícia.

7. Há alguma outra exigência do edital
(no tocante à habilitação) não
contemplada por este Papel de
Trabalho? (Especificar no campo
observações)

 X  

19
Os documentos e anexos exigidos
foram apresentados nos prazos
estabelecidos no edital?

X   

VI – Ata Sim Não Evento/Obs.

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  0599072

21 A ata encontra-se assinada pelo
pregoeiro e pela equipe de apoio? X  0599072

VII – Interposição de Recurso Sim Não Evento/Obs.

22
Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente
intenção de recorrer, em campo próprio
do sistema?

 X 0599072

23 Os memoriais do recurso foram
apresentados no prazo de 3 (três) dias?   Não se aplica.

24

No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram
intimados, na sessão pública, da
possibilidade de apresentar contra-
razões no prazo de 03 (três) dias,
contados do término do prazo do
recorrente?

  Não se aplica.

25 O pregoeiro reconsiderou a decisão   Não se aplica.
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25 impugnada?   Não se aplica.

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 se aplica.

27

Houve manifestação do Presidente
(ratificando a decisão tomada pelo
Pregoeiro ou CPL ou reformando-a),
respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  Não se aplica.

28 Se mantida a decisão do pregoeiro, o
fato foi comunicado aos licitantes?   Não se aplica.

VIII – Procedimentos Finais Sim Não Evento/Obs.

29
Não havendo interposição de recursos,
houve a adjudicação, pelo pregoeiro, do
objeto licitado ao licitante vencedor?

X  0599079

30
Havendo interposição de recursos,
houve a adjudicação e homologação do
objeto licitado ao licitante vencedor pelo
Desembargador Presidente?

  Não se aplica.

31
Consta nos autos demais relatórios
extraídos do comprasnet (propostas e
resultado por fornecedor) e relatório do
pregoeiro?

X  
0599075, 0599074 e
relatório sucinto
neste.

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 25/09/2019, às 15:13, 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
0599315 e o código CRC 01DF945A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.
Senhora Assessora de Contas e Apoio à Gestão,
 
Tendo em vista o que preconiza o Art. 17, inciso

XXII, da Res. TRE-AL nº 15.904/2018, seguem os presentes 
autos, para as providências necessárias.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/09/2019, 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
0599392 e o código CRC 3A4D106C.

0000829-13.2019.6.02.8000 0599392v1
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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 : 0000829-13.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : PE 43/2019. AQUISIÇÃO DE TERMINAIS MULTIMÍDIA (KVM).

 

Parecer nº 2037 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 43/2019 (SRP)

 
Objeto: Aquisição de terminais multimídia (KVM) para

uso nos Data Centers, conforme Documento de Oficialização de
Demanda (DOD) n.º 8/2019 (0494414), da Coordenadoria de
Infraestrutura, e especificações descritas no Anexo I do Edital
Pregão nº 43/2019 (0587000).

 
Licitante vencedor:
1. ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA

LTDA.,  CNPJ Nº 01.804.159/0001-21, vencedor do Item 1, pelo
melhor lance unitário negociado no valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) para aquisição de 3 (três) unidades, totalizando R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

 
 
Trata-se de análise quanto à regularidade do

procedimento licitatório com base na lista de verificação a seguir,
estabelecida conforme Portaria da Presidência n.º 226/2018.

 
Verificado a existência da devida reserva de crédito

necessária para pretensa aquisição (0549337). 
 
Observado quanto à adequação do equipamento contido

na proposta às exigências do Edital pela Unidade demandante
(0596763 e 0596957).

 
Analisado os autos, a fim de anuir 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 8.538/2015, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666,
de 21/06/93, recomendamos que sejam juntados os
documentos necessários para a habilitação do licitante
vencedor mencionados no item 11 do Edital a que se refere
este presente certame licitatório (0587000), com a
consequente correção das informações contidas na lista de
verificação confeccionada pelo Pregoeiro responsável em seu
Relatório PREG 0599315, com base nos novos elementos a
serem colhidos, tendo em vista que fora colacionado informe
alusivo a empresa estranha ao presente procedimento (0599071).

 
Desta feita, ante supracitado apontamento,

sugerimos assim a devolução destes à Secretaria de Administração
para providências.

 

 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE 

 

De acordo. 
À Secretaria de Administração.  

 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos
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atinentes à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

 

Item Questionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet
(30/08/19) - 0587004

DOU (30/08/19) -
 0587307

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

 

 

Comprasnet
(30/08/19) - 0587004

DOU (30/08/19) -
 0587307

 

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM

Publicação (0587307)
- 30/08/2019

Ata Pregão (0599072)
- 13/09/2019

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão (0599072)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM Termo de Adjudicação

(0599079) 

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
SIM

Termo de Adjudicação
(0599079) 

Resultado por
fornecedor (0599074)

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
NÃO

SICAF - NÃO
CONSTA

Certidão
trabalhista - NÃO
CONSTA

Dec. Microempresa
- NÃO CONSTA

Dec. inex. fatos -
 NÃO CONSTA

Dec. menor - NÃO
CONSTA

Dec. Elaboração
independente -
 NÃO CONSTA

Dec. não
trab. forçado -
 NÃO CONSTA

Portal da
transparência -
 NÃO CONSTA

Concordância com
condições do Edital
- NÃO CONSTA

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM  

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 0596763

10 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? NÃO

Portal da
transparência -
NÃO CONSTA

CADIN - 0599077
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Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 30/09/2019, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 30/09/2019, às 17:33, 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
0601480 e o código CRC 7F0929A4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.
Solicito ao Pregoeiro em atuação que promova os

atos necessários ao cumprimento das diligências assinaladas
no Parecer 2037, da ACAGE (0601480).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2019, às 20:05, 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
0602446 e o código CRC B61BF876.

0000829-13.2019.6.02.8000 0602446v1

  

Despacho GSAD 0602446         SEI 0000829-13.2019.6.02.8000 / pg. 402



���������� ���	
�����������

�����������������������	���������������	�������������� !���������������"��	#�$%&�'&�()���#�$%��'*+�+()��$,��	%(����)���,��	%-. ���

//

/

0

1234565789:;2:<=2>?@AB=3?5:;2:C5A9:DEF26G2=?2=A2

0

H62I89:242A6J=?39:KLMNOPQ:RSDT:UOOPP
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31205170086 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP

223 BALANCO

BELO HORIZONTE

6 Junho 2019

Nº FCN/REMP

J193185447614

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7339781 em 07/06/2019 da Empresa ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP, Nire 31205170086 e
protocolo 192415719 - 05/06/2019. Autenticação: 75D9576A2CBD62AFF3375A4ECDB3C84C1EC5C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/241.571-9 e o código de segurança pQ4I Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/241.571-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J193185447614

Data

04/06/2019

054.824.546-06 BRUNO LANNA TEIXEIRA

621.073.056-68 MARCELO AUGUSTO DE CASTRO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7339781 em 07/06/2019 da Empresa ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP, Nire 31205170086 e
protocolo 192415719 - 05/06/2019. Autenticação: 75D9576A2CBD62AFF3375A4ECDB3C84C1EC5C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/241.571-9 e o código de segurança pQ4I Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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A T I V O 

A T I V O   C I R C U L A N T E 574.942,92

DISPONIVEL 236.165,39
CAIXA 34.355,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO 11.674,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 190.134,97

CREDITOS 1.620,58
DUPLICATAS A RECEBER 1.620,58

OUTROS CREDITOS 309.920,75
ADIANTAMENTO PARA IMPORTAÇÃO 163.649,68
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 26.728,81
EMPREESTIMOS A TERCEIROS 119.542,26

ESTOQUES 27.236,20
ESTOQUES 27.236,20

A T I V O   N Ã O   C I R C U L A N T E 1.045,57

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.045,57
IMOBILIZADO 142.780,14
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (141.734,57)

575.988,49TOTAL DO A T I V O 
                      Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018  estando de acordo com a documentação enviada à
Contabilidade,  somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 575.988,49  (Quinhentos e setenta e cinco mil  novecentos e oitenta e oito
reais  e quarenta e nove centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

SÓCIO ADMINISTRADOR
MARCELO AUGUSTO DE CASTRO

CI: M-4.049.501 - SSP/MG   CPF: 621.073.056-68

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas.

BRUNO LANNA TEIXEIRA

CONTADOR - CRC: 110193 / MG
 CPF: 054.824.546-06

BALANÇO PATRIMONIAL EM  31/12/2018

ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ 01.804.159/0001-21
NIRE 31205170086 - 28/04/1997

Pág.: 0001

ACCE CONTABILIDADE / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7339781 em 07/06/2019 da Empresa ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP, Nire 31205170086 e
protocolo 192415719 - 05/06/2019. Autenticação: 75D9576A2CBD62AFF3375A4ECDB3C84C1EC5C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/241.571-9 e o código de segurança pQ4I Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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P A S S I V O 

C I R C U L A N T E 226.186,77

EXIGIBILIDADE DE CURTO PRAZO 226.186,77
FORNECEDORES 213.731,46
OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.040,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.157,84
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 3.414,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS 5.842,81

P A T R I M O N I O   L I Q U I D O 349.801,72

CAPITAL SOCIAL 100.000,00
CAPITAL SOCIAL 100.000,00

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 249.801,72
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS 249.801,72

575.988,49TOTAL DO P A S S I V O 
                      Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018  estando de acordo com a documentação enviada à
Contabilidade,  somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 575.988,49  (Quinhentos e setenta e cinco mil  novecentos e oitenta e oito
reais  e quarenta e nove centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

SÓCIO ADMINISTRADOR
MARCELO AUGUSTO DE CASTRO

CI: M-4.049.501 - SSP/MG   CPF: 621.073.056-68

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas.

BRUNO LANNA TEIXEIRA

CONTADOR - CRC: 110193 / MG
 CPF: 054.824.546-06

BALANÇO PATRIMONIAL EM  31/12/2018

ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ 01.804.159/0001-21
NIRE 31205170086 - 28/04/1997

Pág.: 0002

ACCE CONTABILIDADE / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7339781 em 07/06/2019 da Empresa ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP, Nire 31205170086 e
protocolo 192415719 - 05/06/2019. Autenticação: 75D9576A2CBD62AFF3375A4ECDB3C84C1EC5C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/241.571-9 e o código de segurança pQ4I Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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RECEITA BRUTA 
RECEITA BRUTA DE VENDAS 944.397,38
RECEITAS DE SERVIÇOS 29.654,55

DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA DE VENDAS (15.299,70)
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA  S/ SERVICOS (39.733,83)

RECEITAS FINANCEIRAS
GANHO C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 240,30
JUROS RECEBIDOS/DESCONTOS OBTIDOS 3,60
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 997,43

CUSTOS
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (583.330,12)

DESPESAS
CUSTOS OPERACIONAIS (127.485,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (303.253,12)
DESPESAS FINANCEIRAS (8.019,02)
IMPOSTOS E TAXAS (44.859,10)

(146.686,97)RESULTADO DO EXERCÍCIO

                      Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo,  realizado em 31 de dezembro de 2018.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

SÓCIO ADMINISTRADOR
MARCELO AUGUSTO DE CASTRO

CI: M-4.049.501 - SSP/MG   CPF: 621.073.056-68

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

BRUNO LANNA TEIXEIRA

CONTADOR - CRC: 110193 / MG
 CPF: 054.824.546-06

Rua  Rua Desembargador Continentino, 412 caicara, Belo Horizonte MG

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas.

Pág.: 0001
ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ 01.804.159/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

ACCE CONTABILIDADE / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7339781 em 07/06/2019 da Empresa ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP, Nire 31205170086 e
protocolo 192415719 - 05/06/2019. Autenticação: 75D9576A2CBD62AFF3375A4ECDB3C84C1EC5C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/241.571-9 e o código de segurança pQ4I Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

19/241.571-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J193185447614

Data

04/06/2019

054.824.546-06 BRUNO LANNA TEIXEIRA

621.073.056-68 MARCELO AUGUSTO DE CASTRO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7339781 em 07/06/2019 da Empresa ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP, Nire 31205170086 e
protocolo 192415719 - 05/06/2019. Autenticação: 75D9576A2CBD62AFF3375A4ECDB3C84C1EC5C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/241.571-9 e o código de segurança pQ4I Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -
EPP, de nire 3120517008-6 e protocolado sob o número 19/241.571-9 em 05/06/2019, encontra-se
registrado na Junta Comercial sob o número 7339781, em 07/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo
examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

054.824.546-06 BRUNO LANNA TEIXEIRA

621.073.056-68 MARCELO AUGUSTO DE CASTRO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

054.824.546-06 BRUNO LANNA TEIXEIRA

621.073.056-68 MARCELO AUGUSTO DE CASTRO

Belo Horizonte. Sexta-feira, 07 de Junho de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7339781 em 07/06/2019 da Empresa ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP, Nire 31205170086 e
protocolo 192415719 - 05/06/2019. Autenticação: 75D9576A2CBD62AFF3375A4ECDB3C84C1EC5C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/241.571-9 e o código de segurança pQ4I Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

ROSANGELA DE LOURDES FERREIRA DE AZEVEDO312.006.136-00

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Sexta-feira, 07 de Junho de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7339781 em 07/06/2019 da Empresa ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -EPP, Nire 31205170086 e
protocolo 192415719 - 05/06/2019. Autenticação: 75D9576A2CBD62AFF3375A4ECDB3C84C1EC5C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 19/241.571-9 e o código de segurança pQ4I Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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09/09/2019 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProto… 1/1

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
09/09/2019

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
08/12/2019

NOME/NOME EMPRESARIAL: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062678208.00-
51 CNPJ/CPF: 01.804.159/0001-21 SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO SA NÚMERO: 272

COMPLEMENTO: ANDAR 2 SALA 1, BAIRRO: PRADO CEP: 30411145

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários =>

certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2019000356064698
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BELO HORIZONTE

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 01.804.159/0001-21

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 02 de Setembro de 2019 às 08:42

1 1de

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa
de fraude.

Código de Autenticação: 1909-0208-4205-0600-2198

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

BELO HORIZONTE, 02 de Setembro de 2019 às 08:42
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Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda

Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA 
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: ABKHKMMNQJ
Documento/Certidão nº 12.142.736 Exercício: 2019
Emissão em: 06/09/2019 Requerimento em: 08:56:30 Validade: 06/10/2019

Nome: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 01.804.159.0001.21

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de
Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que
o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos
inscritos ou não em divida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e
situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros

de acesso deste documento.
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 10/09/2019 15:34:08 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 
CNPJ: 01.804.159/0001-21 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5964 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - 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  0603372 e 0603373

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   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

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, EVENTO 0596957. 

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

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

0603367

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

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0603333

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0599077

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0603323

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
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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 0603337

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   0603350

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  0599072

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    
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29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0599079

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: 0594482 e 0596763

 

Resultado Fornecedor: 0599074

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/10/2019, às 12:38, 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
0603374 e o código CRC E42F82A6.

0000829-13.2019.6.02.8000 0603374v6
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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 : 0000829-13.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : PE 43/2019. AQUISIÇÃO DE TERMINAIS MULTIMÍDIA (KVM). REANÁLISE.

 

Parecer nº 2067 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 43/2019 (SRP)

 
Objeto: Aquisição de terminais multimídia (KVM) para

uso nos Data Centers, conforme Documento de Oficialização de
Demanda (DOD) n.º 8/2019 (0494414), da Coordenadoria de
Infraestrutura, e especificações descritas no Anexo I do Edital
Pregão nº 43/2019 (0587000).

 
Licitante vencedor:
1. ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA

LTDA.,  CNPJ Nº 01.804.159/0001-21, vencedor do Item 1, pelo
melhor lance unitário negociado no valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) para aquisição de 3 (três) unidades, totalizando R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

 
 
Retornam os autos, após juntada de documentação

visando atender aos apontamentos trazidos em Parecer anterior
dessa Unidade técnica de n.º 2037/2019 (0601480) para que seja
dado continuidade à análise quanto à regularidade do procedimento
licitatório com base na lista de verificação a seguir, estabelecida
conforme Portaria da Presidência n.º 226/2018.

 
Para tanto, observado a confecção de nova lista de

verificação efetivada pelo Pregoeiro responsável, por meio da
Informação n.º 5964 (0603374), fundamentada nos recentes
documentos colacionados aos autos.   

 
Verificado a existência da devida reserva de crédito

necessária para pretensa aquisição (0549337). 
 
Observado quanto à adequação do equipamento contido

na proposta às exigências do Edital pela Unidade demandante
(0596763 e 0596957).

 
Reanalisado os autos, após a colação de novos

documentos objetos de diligência anterior, anuímos 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 8.538/2015, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666,
de 21/06/93, recomendando  assim o encaminhamento destes à
Diretoria Geral para continuidade do procedimento.

 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE 

 

De acordo. 
À Diretoria Geral.  

 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos
atinentes à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.
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Item Questionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet
(30/08/19) - 0587004

DOU (30/08/19) -
 0587307

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

 

 

Comprasnet
(30/08/19) - 0587004

DOU (30/08/19) -
 0587307

 

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM

Publicação (0587307)
- 30/08/2019

Ata Pregão (0599072)
- 13/09/2019

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão (0599072)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM Termo de Adjudicação

(0599079) 

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
SIM

Termo de Adjudicação
(0599079) 

Resultado por
fornecedor (0599074)

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
NÃO

SICAF - 0603367

Certidão trabalhista -
 0603333

Dec. Microempresa -
 0603323 (pág. 4)

Dec. inex. fatos -
 0603323 (pág. 1)

Dec. menor -
 0603323 (pág. 6)

Dec. Elaboração
independente -
 0603323 (pág. 3)

Dec. não
trab. forçado -
 0603323 (pág. 2)

Portal da
transparência -
 0603337

Concordância com
condições do Edital -
 0603323 (pág. 7)

Não falência -
 0603327

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM  

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 0596763

10 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

Portal da
transparência -
 0603337

TCU - 0603350

CNJ - 0603352

CADIN - 0599077
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Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 03/10/2019, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 03/10/2019, às 15:50, 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
0603456 e o código CRC 9CE9D436.
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
Sr. Presidente,
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, Pregão
Eletrônico nº 43/2019, (registro de preços para eventual aquisição de
terminais de multimídia (KVM) para uso nos Data Centers), e tendo
em vista os Pareceres 2037 (0601480), e 2067 (0603456), ambos
produzidos pela Assessoria de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE,
torno estes autos eletrônicos conclusos ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal, para os fins do disposto
no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o
art. 27 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 03/10/2019, às 16:58, 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
0603639 e o código CRC 18D5597B.
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PROCESSO : 0004109-89.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. PE 43/2019. AQUISIÇÃO DE TERMINAIS MULTIMÍDIA (KVM).

 

Decisão nº 2950 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Concluído o procedimento licitatório em epígrafe, tendo

em vista a manifestação da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão -
ACAGE, por meio dos Pareceres nº 2037 (0601480)
e 2067 (0603456), atestando a legalidade de todo o
certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 43/2019, que tem por
objeto o registro de preços para eventual aquisição de terminais de
multimídia (KVM) para uso nos Data
Centers), conforme especificações descritas no no Anexo I do Edital
Pregão nº 43/2019 (0587000).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, as empresas: ELETRA
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. ,  CNPJ Nº
01.804.159/0001-21, vencedor do Item 1, pelo melhor lance unitário
negociado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para aquisição
de 3 (três) unidades, totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais).

À Secretaria de Administração, para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 03/10/2019, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603729 e o código CRC 7ED1D806.
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03/10/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=805897&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00043/2019

Às 17:35 horas do dia 03 de outubro 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 0000829-13.2019,
Pregão nº 00043/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
Descrição Complementar: REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, TIPO ANTENA, POSIÇÃO INTERNA, APLICAÇÃO
DESKTOP/MELHORAR RECEPÇÃO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 49.735,7200 Situação: Homologado

Adjudicado para: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 49.511,7183 , com valor
negociado a R$ 45.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 25/09/2019
10:16:08 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELETRA TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.804.159/0001-21, Melhor lance: R$

49.511,7183, Valor Negociado: R$ 45.000,0000

Homologado 03/10/2019
17:35:21

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
À SLC, para publicar o resultado do certame.
À SGO/COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/10/2019, 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
0603770 e o código CRC 6856E647.
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DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0603770).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/10/2019, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603776 e o código CRC D97BDA5D.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/10/2019, às 08:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2019, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/10/2019, às 17:29, 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
0603858 e o código CRC B9BC4FFD.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019NE000710(0603858).

Observação:

Anulado o 2019PE000227(0549337).

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES, Chefe
de Seção Substituto, em 04/10/2019, às 08:50, 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
0603859 e o código CRC 39F7EEA8.
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DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2019NE000710

(0603858).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/10/2019, às 08:57, 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
0603973 e o código CRC BEDD35C4.
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Presidência da República

Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias

com as seguintes características:

Data de envio: 07/10/2019 15:17:08

Origem: Setor de Licitações e Contratos

Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE

Ofício: 5534774

Data prevista de publicação: 08/10/2019

Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3

Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício

Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de

matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm)
Valor

12082713
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 43-2019 -

ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.rtf

128aa407db176caf

e57b7ca830d2a76a
4,00

R$

132,16

Total da matéria 4,00
R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00
R$

132,16

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5534774

1 de 1 07/10/2019 15:19
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
Sigam os autos à SEALMOX, para remessa da nota

de empenho ao fornecedor e demais medidas cabíveis.
Cópia à Unidade demandante, para ciência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/10/2019, às 18:35, 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
0605196 e o código CRC 9510855C.
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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 05302019100800123
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Nº 195, terça-feira, 8 de outubro de 2019ISSN 1677-7069Seção 3

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 35/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: HSC
DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. OBJETO:
Renovação de manutenção de 3.000 licenças de software HSC Mailinspector, incluindo
suporte técnico pelo período de 60 meses. ORIGEM: Ata de Registro de Preços n.º
24/2019, Pregão Eletrônico n.º 24/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 085373, ND - 3390.40
e 2019NE500278, datada de 03/10/2019. PREÇO TOTAL: R$ 81.300,00. VIGÊNCIA:
04/10/2019 a 04/10/2024. PA: 0008336-36.2019. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor
Geral, em 04.10.2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0006038-71.2019. Ata de Registro de Preços
nº 39/2019. OBJETO: Registro de preços de gêneros alimentícios não perecíveis. PE:
40/2019. Fornecedor: CA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. Preços unitários Itens: 1 - R$
6,00; 2 - R$ 2,70; 3 - R$ 1,49; 6 - R$ 1,86; 8 - R$ 1,32; 9 - R$ 3,17; 10 - R$ 2,73; 11 - R$
2,61; 12 - R$ 1,56; 17 - R$ 2,44; 18 - R$ 2,75; 22 - R$ 1,71 e 23 - R$ 4,42. VIGÊNCIA:
04.10.2019 a 04.04.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto
7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo e Clarice
Andrade Linassi, Fornecedora.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0006038-71.2019. Ata de Registro de Preços
nº 41/2019. OBJETO: Registro de preços de gêneros alimentícios não perecíveis. PE:
40/2019. Fornecedor: DELCIO DELMAR RAMBO EPP. Preços unitários Itens: 5 - R$ 2,47; 7
- R$ 2,01; 13 - R$ 3,30; 14 - R$ 2,78; 15 - R$ 3,87; 16 - R$ 1,64; 19 - R$ 1,71; 20 - R$ 1,69
e 21 - R$ 1,62. VIGÊNCIA: 03.10.2019 a 03.04.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs
8.666/93, 10.520/02 e Decreto 7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Márcio Bernardes Jardim,
Diretor Administrativo e Delcio Delmar Rambo - EPP, Fornecedor.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0006038-71.2019. Ata de Registro de Preços
nº 40/2019. OBJETO: Registro de preços de gêneros alimentícios não perecíveis. PE:
40/2019. Fornecedor: NUTRIÇÃO E SAÚDE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP. Preço
unitário Item 4 - R$ 3,24. VIGÊNCIA: 03.10.2019 a 03.04.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Leis
nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Márcio Bernardes Jardim,
Diretor Administrativo e Márcia Schoen, Fornecedora.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SÉTIMO ao Contrato nº 43/2014. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: LBF Engenharia e Serviços Ltda. OBJETO: Prorrogação da vigência do
Contrato, cujo objeto é a prestação de serviços continuados em manutenção predial,
preventiva e corretiva, por mais 2 meses, a partir de 06/10/2019. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: PT 107760; ND 3390-37; NE 2019NE500299. VALOR TOTAL: R$
125.271,56. PA: 0004891-83.2014. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em
03.10.2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016; Proc. SEI nº 0001721-19.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 65, I, "b", § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado
com a Cláusula Dezoito do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa BSF
Locação de Maquinas e Serviços EIRELI - EPP, CNPJ nº 10.969.324/0001-96, Objeto:
alteração quantitativa do contrato, a fim de suprimir um posto de trabalho de operador de
máquina e o aluguel de uma máquina monocromática, a partir do dia 1º de outubro de
2019. Valor total da supressão: R$17.974,57. Assinatura: 01/10/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0004364-47.2019.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente do TRE/AL, no

Exercício da Presidência, homologou, em 02/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº
48/2019, cujo objeto é o Registro de Preços de material de expediente, adjudicando às
empresas: a) FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº
07.734.851/0001-07, vencedora do item 1, pelo valor total de R$ 2.140,50; b)
HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI, CNPJ 20.811.098/0001-74, vencedora do
item 2, pelo valor total de R$ 2.082,00 e do item 3, pelo valor total de R$ 1.350,00,
autorizando as contratações com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto
nº 5.450/05.

Maceió/AL, 7 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0004109-89.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 03/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 44/2019, cujo
objeto é o Registro de Preços de material de consumo - processamento de dados,
adjudicando às empresas: a) J. L. MARTINS - INFORMÁTICA, CNPJ Nº 23.186.928/0001-08,
vencedora do item 1, pelo valor total de R$ 2.492,00; b) V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,
CNPJ nº 05.808.979/0001-42, vencedora do item 3, pelo valor total de R$ 6.000,00; c) SDK
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ nº 32.648.650/0001-34,
vencedora do item 2, pelo valor total de R$ 2.159,60 e do item 4, pelo valor total de R$
4.949,00, autorizando as contratações com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e
no Decreto nº 5.450/05.

Maceió/AL, 7 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0000829-13.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 03/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 43/2019, cujo
objeto é a aquisição de terminais de multimídia (KVM) para uso nos Data Centers,
adjudicando o seu objeto à empresa: ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., CNPJ Nº
01.804.159/0001-21, vencedora do Item 1, pelo valor unitário de R$ 15.000,00, para
aquisição de 3 unidades, totalizando R$ 45.000,00, autorizando a contratação com arrimo
no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

Maceió/AL, 7 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 06/2019 (000385-50.2019.6.03.8000) que tem
por objeto a registro de preços para eventual e futura aquisição de material de consumo
(suprimentos para impressoras), nas quantidades especificadas no Anexo I - Termo de
Referência.

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 13/2019 (0001345-06.2019.6.03.8000) que tem
por objeto registro de preços para eventual e futura aquisição de material permanente
(Projetores interativos e outros), nas quantidades especificadas no Anexo I - Termo de
Referência.

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 11/2019 (0000252-08.2019.6.03.8000) que tem
por objeto contratação de empresas de telecomunicações distintas, visando a efetiva
redundância, para prestação de serviço de link de acesso dedicado à internet por meio de
IP -Internet Protocol, para acessos permanentes da conexão do Tribunal Regional Eleitoral
do Amapá à rede mundial de computadores com velocidade mínima garantida de 100mbps
(cem megabits por segundo), contemplando suporte técnico, instalação, ativação e
configuração dos equipamento no termo de referência.

Macapá-AP, 4 de outubro de 2019.
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA

DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 - UASG 70029

Nº Processo: 0002048-34.2019. Objeto: Licitação tem como objeto a Contratação da
CONCLUSÃO DA ADAPTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE
FERREIRA GOMES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 08/10/2019 das 08h00 às
17h00. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00018-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 08/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
21/10/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 04/10/2019) 70029-00001-2019NE000115

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PAD n.º 14.230/2017. OBJETO: Locação de imóvel em Buerarema/BA. FAVORECIDO: SIONE
BATISTA DOS SANTOS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.36.15; Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR MENSAL:
R$ 2.000,00. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira, em 07/10/2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 56/2019, assinada entre a União, por intermédio do

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa AMEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para

eventual aquisição de carrinhos diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º

10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº

10/2007, PROCESSO: 7.264/2019. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação

na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 01/10/2019 SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,

pelo TRE-BA, e a Sra. Caroline Vasconcelos de Jesus, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 1 CARRO ARMAZÉM.

Marca / Modelo: GIRUSCAR
/ C/ RODAS MACIÇAS

50 R$ 177,80

. 2 CARRO PLATAFORMA.

Marca / Modelo: GIRUSCAR
/ C/ 2 ABAS

50 R$ 400,00

. 8 CARRO PLATAFORMA.

Marca / Modelo: GIRUSCAR
/ C/ 1 ABA

20 R$ 325,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 53/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MASTER PAPELARIA E MATERIAIS DE
LIMPEZA LTDA - ME para eventual aquisição de carrinhos diversos. FUNDAMENTO LEGAL:
Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução
Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: 7.264/2019. VIGÊNCIA: 12 meses, contados
da data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 04/10/2019 SIGNAT Á R I O S :
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Edmilson dos Santos Silva, pelo
Fo r n e c e d o r .

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 5 TRANSPALETE HIDRÁULICA MANUAL.

Marca / Modelo: Bremem / paleteira

hidráulica manual

12 R$ 1.738,90

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 54/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa FABRICIO RACHADEL COSTA - ME para
eventual aquisição de carrinhos diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007, PROCESSO: 7.264/2019. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua
publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 04/10/2019 SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Fabricio Rachadel Costa, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total

Estimada

Preço Unitário

. 3 CARRINHO DE TRANSPORTE.

Marca / Modelo: VICAR /
VC 140

20 R$ 488,99
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E-mail - 0605854

Data de Envio: 
  08/10/2019 17:34:03

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    eletra@eletra.com.br

Assunto: 
   Envio de Nota de Empenho 2019NE000710 - SEI 829-13.2019 - aquisição de terminais de multimídia

Mensagem: 
   Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR o recebimento respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.). Dúvidas, entrar em
contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 13:30h.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL
e-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br
Fones: (82) 3328-1947 // (82) 2122-7690 // (82) 2122-7691

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0603858.html
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