TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 31 / 2018
Soluções de Tecnologia da Informação
1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM)
2. Necessidades, objetivos e justificativas:
No caso de Registro de Preços, apresentar justiﬁcativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível deﬁnir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

A infraestrutura de servidores e ambiente virtualizado deste Tribunal, que suporta a
grande maioria dos serviços e sistemas informatizados disponibilizados para utilização
interna e público externo, necessita de ferramentas que permitam a minimização de
tempo offline e para realização de recuperação de desastras de forma segura e
apropriada.

Ademais, dotar a infraestrutura de data center virtualizado de solução que permita uma
recuperação rápida e efetiva em caso da ocorrência de eventos de vulto, torna-se de
extrema relevância, ainda mais com a utilização de sistemas processuais eletrônicos
que faz com que a dependência destes serviços seja muito grande.

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 e
2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto de
medidas de salvaguarda e segurança da informação.
Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:
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Judiciário nos seguintes aspectos:
1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas; e
2. Aprimorar a segurança da informação.
Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:
1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

3. Lista de requisitos:
Extensão de garantia e suporte para o Contrato VMware 462916977, com final
previsto para 13/12/2019, VMware Site Recovery Manager Standard (3 x 25 VM
Pack);
Extensão de garantia por 36 (trinta e seis) meses contados a partir do
encerramento da vigência anterior para o Contrato VMware 462916977, ou seja, a
partir de 13/12/2019.
4. Benefícios
alcançados):

esperados

(demonstrativo

de

resultados

a

serem

1. Manuteção das garantias e do suporte para produto vinculado à infraestrutura de
segurança de dados deste Regional.
5. Integrante
contratação:

demandante

para

equipe

de

planejamento

da

Integrante demandante: titualar da Coordenadoria de Infraestrutura - COINF/STI
Integrante Técnico: titular da Seção de Gestão de Infraestrutura - SEGI/COINF
6. Fonte do recurso orçamentário:
Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação Exercício 2019
Item 08: Sotware VMware
Valor Estimado: R$ 475.600,00 :
Proposta orçamentária de 2019
Manutenção de software
Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.07
7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;
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3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): garantir alta
disponibilidade dos serviços essenciais; b) aprimorar as medidas de segurança de
dados (sistemas de arquivos e backup).
8. Expectativa de entrega:
Estima-se o prazo para a aquisição das licenças de softwate até 01/12/2019.
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 pretendida aquisição de softwares para compor a plataforma de virutualização dos
serviços do TI deste Regional de forma mais segura no que tante a proteção de dados,
abrangendo os dados armazenados nos servidores virtualizados e de banco de dados,
que fornecem a grande maioria dos serviços de TI disponibilizados no âmbito do
TRE/AL.
II – de capacitação, que deﬁnem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;
Como se trata de tecnologia recente é importante a capacitação, nas seguintes
condições:
03 participantes;
Treinamento oficial do fabricante;
Carga horária mínima de 16 horas;
O treinamento deverá ser ministrado em centro oficial de treinamento do
fabricante da solução ofertada, de acordo com o calendário do mesmo;
O treinamento deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado
junto ao fabricante.
III – legais, que deﬁnem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação
deverá
estar
em
conformidade;
Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das regulam o próprio
procedimento licitatório.
IV – de manutenção, que independem de conﬁguração tecnológica e
que deﬁnem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;
Não há necessidade de serviços complementares.
V – temporais, que deﬁnem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;
Estima-se o prazo de fornecimento, caso sejam liquidadas as despesas
decorrentes ainda este ano, até 01/12/2019, que permita o pagamento ainda neste
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exercício. De outra sorte, o prazo de entrega dependerá da demanda existente.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e
Serão definidos no Projeto Básico.
VII – sociais, ambientais e culturais, que deﬁnem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.
Não há demanda desta natureza.
§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justiﬁcativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.
Suprido nos itens anteriores.
§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.
Ciente.
Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especiﬁcações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I - direcionem
específico;

ou

favoreçam

a

contratação

de

um

fornecedor

Não há intenção de direcionamento para solução específica, no entanto existem
limitações de quantitativo de fabricantes que possuem soluções que se adequem
à demanda. Entretanto não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento de fornecedor
em especial.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e
Demanda decorrente da necessidade de se aprimorar o uso e as possibilidade da
ferramenta de virutalização de TI .
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.
Trata-se de aquisição específica e de grande importância dado o grau de relevância dos
serviços virtualizados no TRE/AL.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
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aquisições de bens de informática e automação,
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:

o

instrumento

I - as normas e especiﬁcações técnicas a serem consideradas na
licitação;
Serão definidas em Projeto Básico.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação especíﬁca, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;
No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI, devendo ser supridas
pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e
No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.
No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica, pois os serviços em
questão não buscam diretamente o incremento de produtividade, apenas manutenção
de plataforma em uso.
Maceió, 27 de dezembro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/01/2019, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0483963 e o código CRC A7BA357F.
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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) 31 (0483963)

0483963v8

SEI 0011804-31.2018.6.02.8000 / pg. 5

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 0483963) e, se
possível, autorize o desenvolvimento das providências
administrativas subsequentes, a ﬁm de assegurar a extensão
de garantia em tela.
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
indico o titular da Coordenadoria de Infraestrutura, como
integrante demandante, e o titular da Seção de Gestão de
Infraestrutura, como integrante técnico.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/01/2019, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494128 e o código CRC 37D8380B.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho COINF 0494128

0494128v1
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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 janeiro de 2019.

Senhor Diretor-Geral,
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de
oﬁcialização da demanda (doc. SEI nº 0483963) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a ﬁm de
assegurar a extensão de garantia do produto VMware Site
Recovery Manager.
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$ 475.560,00.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 31/01/2019, às 15:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494815 e o código CRC 08B0F6C0.

0011804-31.2018.6.02.8000
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0494815v1

SEI 0011804-31.2018.6.02.8000 / pg. 7

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2019.

Considerando a proposta de aquisição de Extensão
de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery
Manager (SRM), consoante Documento de Oﬁcialização de
Demanda (0483963), 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 07:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494866 e o código CRC 57772419.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho GDG 0494866
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 20 de 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 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504995 e o código CRC FF6675E4.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0504995
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Considerando que a revisão do plano de
contratações de TI é referente apenas à correção de valores
(informações pendentes até manifestação da COFIN) e à
eventual adequação de quantitavos que pode ser realizada em
momento posterior, sugiro que o trâmite do processo tenha
continuidade (indicação de integrante administrativo e
publicação de portaria), a ﬁm de não causar prejuízos futuros
decorrentes de morosidade.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/02/2019, às 12:04, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506389 e o código CRC C6EA225B.

0011804-31.2018.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Indicação. Servidor. Integrante Administrativo.
Contratação de extensão de Garantia/Suporte do produto VMware
Site Recovery Manager (SRM)
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 José
carlos de Souza, lotado na Seção de Gestão de Contratos.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/02/2019, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508793 e o código CRC 95DEB298.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0508793
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CONCLUSÃO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de
Tecnologia da Informação (0494815) e de Administração (0508793) e
o Documento Oﬁcial de Demanda (0483963), 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 extensão de garantia do
produto VMware
Site
Recovery
Manager, 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 José Carlos de Souza.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/02/2019, às 19:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509469 e o código CRC 369BA574.

0011804-31.2018.6.02.8000

Conclusão GDG 0509469
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SEI 0011804-31.2018.6.02.8000 / pg. 12

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011804-31.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento para assegurar extensão de garantia do produto VMware Site Recovery
:
Manager.

Decisão nº 676 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Acolho a sugestão da Senhora
exercício, constante no evento SEI 0509469.

Diretora-Geral

em

Isto posto, APROVO a composição da Comissão
de Planejamento a ﬁm de assegurar a extensão de garantia do
produto VMware Site Recovery Manager, conforme Documento de
Oﬁcialização de Demanda (0483963), 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 José Carlos de Souza,
lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.
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.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509649 e o código CRC CB884936.

0011804-31.2018.6.02.8000

0509649v3
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Publicador_DJE nº 20190046
Disponibilização: 12/03/2019
Publicação: 13/03/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 101/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o contido
31.2018.6.02.8000 ;

no

Processo

Administrativo

TRE-AL

nº

0011804-

RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a ﬁm de assegurar a extensão de garantia
do produto VMware Site Recovery Manager , 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 José Carlos de Souza, lotado no Gabinete da Secretaria de
Administração.
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 11/03/2019, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511404 e o código CRC 8A2B7D1F.
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CERTIDÃO

Certiﬁco que a Portaria Presidência nº 101/2019, foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 046, de 13/03/2019, à fl. 06.
Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 13/03/2019, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513253 e o código CRC 8E1D1583.
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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 março de 2019.

Publicada a Portaria Presidência nº 101/2019 no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos
termos
da
Certidão 0513253,
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 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513254 e o código CRC 1EC4E0DA.
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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 11:17, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514899 e o código CRC 29B7D96C.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

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

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento da imagem
e dos serviços prestados por este órgão, com efeito interno e no atendimento ao
público.
Atualmente, este Tribunal conta com a plataforma de recuperação de desastres
VMWare Sire Recovery Manager que visa dotar a infraestrutura de servidores virtuais
de mecanismo de replaicação e orquestração em caso de eventos de vulto.
Os serviços virtualizados compreendem: SADP, SJUR, SGRH, SEI, Intranet, Internet, email, ASI, Folha de Pagamento, autenticação de usuários, suporte ao atendimento ao
eleitor, arquivos em rede, ou seja, a esmagadora maioria dos serviços suportados pela
TI.
Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves de suporte e/ou desatualização torna-se indispensável a extensão de
contrato de extensão de garantia com a característica de suporte e atualização de
software para novas versões.
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
2.1. Especificações Técnicas
É pretendida a aquisição de renovação de contrato de suporte existente e licenças de
Vmware Site Recovery Manager, por um período adicional de 36 meses.
3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
Para garantir o legado da viabilização do data center de contingência e a curva de
aprendizado já superada para a solução VMware Site Recovery Manager a contratação
objetiva a renovação de garantia com produtos agregados de suporte e atualização,
não cabendo a aquisição de componente de marca ou modelo diverso do solicitado.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):
Estudos Preliminares COINF 0519773
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Governo do Distrito Federal - Secretaria de Estado da Fazenda, Pregão Eletrônico
16/2018
Ministério Público do Trabalho, Pregão de Eletrônico 21/2017
Tribunal de Contas da União, Pregão Eletrônico 78/2018
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):
R$ 81.675,00, com base no valor da aquisição do Item 3 do pregão
eletrônico nº 78/2018 do Tribunal de Contas da União.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):
Contratação de prorrogação de licenciamento de software para plataforma de
virtualização VMwre em uso neste Regional, a garantir todo o legado.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):
Não há alinhamento explícito com o PEI.
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):
1. Garantir a segurança da plataforma operacional de replicação para o Data
Estudos Preliminares COINF 0519773
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Center de Contingência, em uso, por meio da atualização permanente para
novas versões do produto;
2.

Manter o licenciamento de software de VMware Site Recovery Manager e
dentro das exigências legais;

3. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
Assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores deste
Regional, bem assim alta disponibilidade de sistemas e serviços informatizados.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):
Como se trata de contratação de prorrogação de licenciamento de software em uso,
não haverá necessidade de adequação elétrica nem aquisição de estrutura de
acomodação da solução. Os equipamentos adquiridos utilizarão a estrutura já
existente.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):
Conforme desclinado no Item 11
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):
Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou materiais adicionais
para sustentação da solução adquirida, após sua implantação.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):
Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se aplica, smj.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):
Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se aplica, smj.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado de TIC e
trata-se de contrato de fornecimento de prorrogação de licenciamento de software
com serviço de suporte e atualização, não consistindo de serviço continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.
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20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):
Adjudicação por Item
20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):
Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço
20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):
Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação Exercício 2019
Item 08: Sotware VMware
Valor Estimado: R$ 475.600,00 :
Proposta orçamentária de 2019
Manutenção de software
Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.07
20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)
36 meses adicionais ao prazo de vigência atual.
20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):
Integrante Demandante:
Cargo ou Função: Coordenador de Infraestrutura
E-mail: coinf@tre-al.jus.br

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

Integrante Administrativo:
Servidor: José Carlos de Souza
E-mail: josesouza@tre-al.jus.br

20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):
Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração
21. Análise de Riscos:
Estudos Preliminares COINF 0519773
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1.

Risco:

Falta de recursos orçamentários
aquisição da solução ou parte dela

Probabilidade: Id

Média
Risco
1
Id

Ação de Mitigação e
Contingência

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

Responsável

STI/SAD

Atraso na aquisição

Probabilidade: Id

Média

Impacto

Incapacidade de
Ausência de solução
recuperação dos
de continuidade para
servidores no Data
2 replicação para o
Center de
Data
Center
de
Contingência em
Contingência
caso de desastes

1

Risco:

Dano

para a

Dano

Impacto

Paralisação do
ambiente virtual e
dos serviços
atrelados
Aumento do risco em
2 caso de eventos de
Paralisação do
vulto
serviço de
replicação de
dados dos
servidores
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Risco
2

Id

Ação de Mitigação e
Contingência

1

Solicitação
de
aceleração
de
trâmites internos.

STI

2

Substituição
da
solução
por
medidas paliativas
e
menos
garantidas.

STI/COINF

3

Diminuir as áreas
que
atualmente
STI/COINF/SEGI
seriam abrangidas
na solução.

Risco:

Atraso na entrega da solução

Probabilidade: Id

Risco
3

Responsável

Dano

Impacto

Média

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

Id

Ação de Mitigação e
Contingência
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1

Notiﬁcar
contratada.

a

Gestor do
contrato

2

Substituição
da
solução
por
medidas paliativas
e
menos
garantidas.

3

Diminuir as áreas
que
atualmente
STI/COINF/SEGI
são copiadas no
backup.

STI/COINF

Lista de Potenciais Fornecedores

Nome: HP – Hewlett Packard Brasil Ltda
Sítio: http://www.hp.com
Telefone: 21 99855 66315
E-mail: ronaldo_araujo@hp.com
Contato: Ronaldo Araujo
Nome: G3 Solutions
Sítio: http://www.g3solutions.com.br/
Telefone: 81 3471-8600 / 81 8173-7134
E-mail: alexandre.barros@g3solutions.com.br
Contato: Alexandre Barros
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: INFINIIT
Sítio: http://www.infiniit.com.br
E-mail: guilherme@infiniit.com.br
Contato: Guilherme
Nome: SWT
Sítio: http://www.swt.com.br/
Contato: Bernadete Sabino
Email: bsabino@swt.com.br
Telefone: 32213731
Nome: Plugnet
Estudos Preliminares COINF 0519773
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Sítio: http://www.plugnetshop.com.br/
Telefone: (81) 34267006
Contato: Breno
Email: breno@plugnetshop.com.br
Nome: PCT Informática
Sítio: http://www.pctinformatica.com.br/
Telefone: (82) 3241-5300
Contato: Zacarias
Email: pct@pctinformatica.com.br
Nome: 3A Tecnologia
Sítio: www.3atecnologia.com.br
Nome: Drive A
Sítio: www.drivea.com.br

Maceió, 26 de março de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 05/04/2019, às 10:59, 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 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 16/05/2019, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519773 e o código CRC 67FDB9EC.
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
Ao Gabinete da SAD
Ao servidor José Carlos de Souza - Membro da Equipe de
Planejamento - Portaria 101/2019 - 0511404
Sr. Membro,
Informo que os Estudo Preliminares da contratação em
tela, doc. 0519773, 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 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525339 e o código CRC EE47B8AD.
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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.

Em face do Despacho COINF 0525339, informo que
o servidor José Carlos de Souza está afastado de suas
atividades por força de licença para tratamento de saúde.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/04/2019, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525599 e o código CRC 3641AE57.
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DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2019.

À SAD
Sr. Secretário,
Em atenção ao Despacho GSAD 0525599, sugere-se
o sobrestamento nessa unidade do procedimento até o retorno
do membro da comissão ou que a própria SAD altere, por
meio de indicação, o membro administrativo da Portaria
Presidência 101 0511404.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 08/04/2019, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525839 e o código CRC D1FDD529.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.

Ao Sr. Coordenador de Infraestrutura.
Sr. Coordenador,
Considerando a absoluta ignorância deste membro
da comissão (designado na função administrativa) que ora
subscreve relativa às razões técnicas para contratação dos
serviços requeridos nestes autos, venho sugerir a Vossa
Senhoria, na qualidade de presidente da Comissão, a juntada
aos autos do Plano Estratégico Institucional, do Plano
Estratégico de TIC, o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação e o Plano de Contratações de
Soluções de Tecnologia da Informação de Comunicação deste
TRE/AL para o exercício de 2019 (contendo o rol das
contratações de bens e serviços aprovados para este ano de
2019).
A sugestão acima feita a Vossa Senhoria tem como
objetivo a transparência e o controle pelo Comitê de
Governança e de Gestão de TIC, das unidades de controle
(externo e interno) e da própria sociedade, das contratações
da área de tecnologia da informação, observadas as ações e
projetos deﬁnidos pelo TRE/AL na área de TIC, para atender
às necessidades de cada unidade do Tribunal, de acordo com
as previsões orçamentárias para este exercício ﬁnanceiro e
para os próximos exercícios, assegurados os ajustes e
revisões, sejam por motivos de alterações dos instrumentos
acima mencionados, de contingenciamentos orçamentários
e/ou refidinições de prioridades pelo e. TRE/AL.
Por ﬁm, a juntada dos instrumentos sugeridos tem
como ﬁnalidade a veriﬁcação do alinhamento da contratação
ora proposta com os citados instrumentos de planejamentos e,
ainda, a aferição concreta (pelos órgãos de controle) da
solução apontada com à contratada.
Despacho GSAD 0533464
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Postas estas considerações, encaminho os autos a
Vossa Senhoria para conhecimento e análise, sugerindo, por
ﬁm, caso seja de sua aquiescência, a remessa deles à COFIN
para se pronunciar sobre a existência de crédito orçamentário
suﬁciente e bastante para cobertura da despesa que a UG
incorrerá com a contratação, sem prejuízo das contratações
(de bens e serviços) aprovadas para o exercício de 2019.
À consideração de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 26/04/2019, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533464 e o código CRC 58A6DE0C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.

À GSAD
Ao servidor José Carlos de Souza - Membro da
Equipe de Planejamento - Portaria 101/2019 - 0511404
Sr. Membro,
Preliminarmente esclareço que não há presidência
da Comissão, todos são membros com atribuições especíﬁcas,
sendo as de Vossa Senhoria as atribuições de Representante
Administrativo, ou seja, cuidar dos aspectos Administrativos
previstos no art. 2º, VIII; XIII, c; art. 5º , da Resolução CNJ
182/2013, notadamente dentro dos Estudos Preliminares, sem
prejuízo doutros:
"...
VIII – Aspectos Administrativos da Contratação: conjunto de
orientações administrativas a serem sugeridas para a contratação da Solução
de Tecnologia da Informação e Comunicação, tais como: natureza, forma de
adjudicação e parcelamento do objeto, seleção do fornecedor, habilitação
técnica, pesquisa e aceitabilidade de preços, classiﬁcação orçamentária,
recebimento, pagamento e sanções, aderência às normas, diretrizes e
obrigações contratuais, entre outras orientações pertinentes;
....
c) Integrante Administrativo: servidor representante da Área
Administrativa indicado pela respectiva autoridade competente, responsável
por apoiar e orientar os integrantes das áreas Demandante e de Tecnologia
da Informação e Comunicação nos aspectos administrativos da contratação;
...
Art. 5º O Integrante Administrativo deverá veriﬁcar se os
aspectos administrativos da contratação constam nos documentos produzidos
durante as fases do planejamento, os quais fundamentarão as decisões das
Despacho COINF 0533570
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demais áreas do órgão envolvidas no processo administrativo de contratação.
Parágrafo único. O Integrante Administrativo deverá informar
aos integrantes das áreas Demandante e de Tecnologia da Informação e
Comunicação quando não constarem nos documentos as devidas informações.

...
"
Neste sentido, smj, não é demandado de Vossa
Senhoria nenhum conhecimento técnico relativo às razões
técnicas para contratação dos serviços requeridos nestes
autos; caso entenda diversamente, sugere-se indagar o ato
indicativo - Despacho GSAD 0508793.
Outrossim, como membro desta Comissão, todas as
juntadas citadas e demandadas por Vossa Senhoria, vez que
atos meramente administrativos estão franqueadas para sua
execução, embora entenda, com a devida vênia, que a juntada
ultrapassa o que exige o art. 5º da Resolução CNJ 182/2013;
franqueada, também a veriﬁcação de alinhamento da
contratação, embora para este caso já constem informações
para a avaliação de Vossa Senhoria dentro dos Estudos
Preliminares submetidos.
Neste mesmo sentido, pode
Vossa Senhoria
proceder a remessa à COFIN no intuito das coletas de dados
elencadas para subsidiar seu pronunciamente assertivo
quanto aos aspectos administrativos decorrentes.
Cumpre-me, mais uma vez, enfatizar que não
há hierárquia dentro do que estipula a Portaria TRE/AL nº
101/2019.
Por ﬁm, ainda do aguardo da análise sobre os
Estudos Preliminares.

Atenciosamente.

Despacho COINF 0533570
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 26/04/2019, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533570 e o código CRC 4032718A.

0011804-31.2018.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2019.

Em atenção ao Despacho COINF 0533570, destaco
que o servidor José Carlos de Souza foi designado para
integrar a equipe de planejamento na qualidade de integrante
administrativo, qual seja, "responsável por apoiar e orientar
os integrantes das áreas Demandante e de Tecnologia da
Informação e Comunicação nos aspectos administrativos da
contratação", nos estritos termos do inciso XIII, letra "c" do
art. 2º da Resolução CNJ 182, de 17/10/2013, cujas
atribuições estão descritas no art. 5º da referida Resolução,
sendo estranho a este subscritor qualquer demanda atribuída
ao servidor de caráter técnico.
Conforme assinalado no mencionado art. 5º da
Resolução CNJ 182/2013, "O integrante administrativo deverá
veriﬁcar se os aspectos administrativos da contratação
constam nos documentos produzidos durante as fases do
planejamento, os quais fundamentarão as decisões das demais
áreas do órgão envolvidas no processo administrativo de
contratação.", além disso, ele "deverá informar aos
integrantes das áreas Demandantes e de Tecnologia da
Informação e Comunicação quando não constarem nos
documentos as devidas informações."
Por "aspectos administrativos da contratação" devese entender o "conjunto de orientações administrativas a
serem sugeridas para a contratação da Solução de Tecnologia
da Informação e Comunicação, tais como: natureza, forma de
adjudicação e parcelamento do objeto, seleção do fornecedor,
habilitação técnica, pesquisa e aceitabilidade de preços,
classiﬁcação orçamentária, recebimento, pagamento e
sanções, aderência às normas, diretrizes e obrigações
contratuais, entre outras orientações pertinentes;", consoante
reza o inciso VIII do art. 2º da Resolução CNJ 182/2013.
Despacho GSAD 0533965
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Por ﬁm, como bem assinalado, trata-se de uma
equipe,
portanto,
de
trabalho
coordenado
e
não
hierarquizado. Com esse entendimento, devolvo os autos ao
servidor José Carlos de Souza, para os ﬁns especíﬁcos para os
quais fora designado.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2019, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533965 e o código CRC 73C62669.
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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 COINF.

Comissão,

Sr.

Coordenador

representante

hierárquico

da

Preliminarmente, Sr. Coordenador, não é este
subscritor quem qualiﬁca Vossa Senhoria como Coordenador
dos Trabalhos, mas o § 2º do art. 3º da Resolução CNJ Nº 182,
de 17/10/2013.
Em atenção ao Despacho COINF 0525339, faço
referência ao Despacho GSAD 0542643, inserto nos autos
eletrônicos SEI 0000727-88.2019.6.02.8000, para, abstraindo
os aspectos técnicos e legais da contratação e do
procedimento, este subscritor subscreve, pró-forma, a peça
elaborada pela COINF (0519773).
Respeitosamente, faço subir autos à consideração
de Vossa Senhoria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 16/05/2019, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542747 e o código CRC A89A106C.

0011804-31.2018.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.
À SEGI
Sr. Chefe,
Após aprovação, vericada pela subscrição, dos Estudos
Preliminares pelos membros da Comissão de Planejamento, Portaria
101/2019, para a elaboração de Termo de Referência.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/05/2019, às 12:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543689 e o código CRC 78A0C363.
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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 26 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO
01. Objeto

Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM).

02. Quantidade(s)

01 Extensão de Garantia/Suporte
Extensão de garantia e suporte para o Contrato VMware 462916977, com final previsto para
13/12/2019, VMware Site Recovery Manager Standard (3 x 25 VM Pack);
Extensão de garantia por 36 (trinta e seis) meses contados a partir do encerramento da vigência anterior
para o Contrato VMware 462916977, ou seja, a partir de 13/12/2019.

03. Resumo da Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

Conforme os Estudos Preliminares 0519773 , Item 11,o valor estimado para a contratação é de R$
81.675,00 (Valor a ser confirmado pela SEIC).

05. Justificativa

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sistemas
(SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário adotar
ferramentas avançadas que possibilitem o incremento da disponibilidade deos mesmos, neste caso, por meio da
replicação de dados e orquestração de recuperação de desastres em site de contingência, o caso o Fórum Eleitotal
de Maceió.

07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária

O prazo máximo para o fornecimento é de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.
Por Item.
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

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

10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

SEGI/COINF/STI
SAD

06. Prazo de Entrega

Vide
12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM).
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery
Manager (SRM) - Contrato VMware 462916977, com ﬁnal previsto para
13/12/2019, VMware Site Recovery Manager Standard (3 x 25 VM Pack)
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer perda de dados ou informações pode causar o comprometimento da imagem
e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plano interno e no atendimento
ao público.
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Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves se torna necessária, em compasso como forma de acompanhar as
demandas relativas à propria evolução tecnológica, a extensão de garantia/suporte
para o ambiente virtualizado baseado no VMware, por meio do produto VMware Site
Recovery Manager (SRM).
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Dotar a infraestrutura de data center virtualizado de solução que
permita uma recuperação mais rápida e efetiva em caso da ocorrência
de eventos de vulto, torna-se de extrema relevância, ainda mais com a
utilização de sistemas processuais eletrônicos que faz com que a dependência
destes serviços seja muito grande.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
Garantir a segurança da plataforma operacional de replicação para o Data Center
de Contingência, em uso, por meio da atualização permanente para novas versões
do produto;
Manter o licenciamento de software de VMware Site Recovery Manager e dentro
das exigências legais;
Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
Manutenção da segurança operacional do ambiente de virtualização através
da replicação de dados em ambiente externo, neste caso o Data Center de
Contingência localizado no Fórum Eleitoroal de Maceió
Minimizar os efeitos de eventuais paradas prolongadas causadas por eventos de
vulto no Data Center Principal (prédio-sede);
Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de parada dos
sistemas disponibilizados.
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 e
2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto de
medidas de salvaguarda e segurança da informação.
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; e
2. Aprimorar a segurança da informação.
Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:
1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.
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), doc. 0483963, encaminhado
pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
constantes do Processo SEI nº 0011804-31.2018.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária
para atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase de Estudos
Preliminares e visa assegurar a salva guarda de dados e informações
armazenadas nos servidores deste Regional, bem assim alta disponibilidade
de sistemas e serviços informatizados.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a renovação/extensão
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda VMware.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁcas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto especíﬁco em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por Item.
2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses
adicionais.
2.11

Modalidade,

Tipo

de

Licitação,

Critérios

de

Habilitação
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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 em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código de produto relativo ao serviço contratado;
3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.

Fornecer o(s) serviços(s)
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,
em inglês;

ou

3.

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

4.

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

com

a

Central

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de 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;

formal

10.

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

11.

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

12.

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Extensão de garantia e suporte para o Contrato VMware nº 462916977, com final
de vigência em 13/12/2019, relativo ao produto Site Recovery Manager Standard
(3 x 25 VM Pack);
36 (trinta e seis) meses adicionais contados a partir do encerramento da vigência
atual, ou seja, a partir de 13/12/2019;
Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à renovação;
As condições de atendimento do contrato VMware nº 462916977 deverão
permanecer inalteradas (Basic Support);
A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando que
forneceu serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório;
A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da VMware para comercializar
os serviços pretendidos.
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
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responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
Instrumentos Formais
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

de

Solicitação

do(s)

Bens

e/ou

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6)
O recebimento, via de regra, ocorrerá com a veriﬁcação junto ao
fabricante (VMware) por meio da conta institucional do TRE/AL sobre a
renovação de extensão dos termos do contrato VMware nº 462916977.
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 software, 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.
.
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4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:
Solução VMware Site Recovery Manager em utilização
Enlace dedicado de alta velocidade entre o Data Center Principal e o de
Contingência
Data center de contingência com recursos de servidores e espaço disponível em
storage
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

Esta contratação não contém modelos de documentos.

Maceió, 20 de maio de 2019.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 22/05/2019, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 22/05/2019, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544612 e o código CRC B86D95F6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.
À STI
Sr. Secretário,
Segue o Termo de Referência, doc. 0544612, 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 22/05/2019, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545694 e o código CRC 1CAA44E6.

0011804-31.2018.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 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 o termo de referência
apresentado 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 22/05/2019, às 14:58, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545720 e o código CRC 1EC572D4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

Senhor Diretor,
Aprovando Termo de Referência de evento SEI 0544612,
após concordância do Secretário de Tecnologia da Informação
(0545720), 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 22/05/2019, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545855 e o código CRC 079F7E62.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.

À SGO,
Prezados,
Remeto o presente procedimento para, nos termos
d o Despacho GSAD 0533464, notadamente quanto ao seu
último parágrafo, se manifestar sobre a existência de crédito
orçamentário suﬁciente para cobertura da despesa que a UG
incorrerá com a contratação, sem prejuízo das contratações
(de bens e serviços) aprovadas para o exercício de 2019
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/05/2019, às 17:39,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545878 e o código CRC 8A52D122.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2019.

Em medida prévia ao envio à COMAP, e, nos termos
sugeridos pelo Sr. Secretário de Tecnologia da informação
(0545720), faço encaminhar os presentes autos à Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/05/2019, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546357 e o código CRC 5BDA02EB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3365 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO
SEI n. 0011804-31.2018.6.02.8000
Informação n. 111/2019
Assunto: Contratação. Extensão de Garantia/Suporte do produto
VMware Site Recovery Manager (SRM). Inexistência de crédito orçamentário
suficiente.
Senhor Chefe da SGO,
1. Vieram os autos para nos manifestarmos sobre a existência de
recursos orçamentários para atender a presente demanda, orçada
preliminarmente em R$ 475.600,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e
seiscentos reais), conforme Documento de Oﬁcialização de Demanda - DOD
(0483963).
2. Apesar de no referido DOD a unidade demandante ter
informado que haveria previsão orçamentária suﬁciente, os valores
pretendidos para atender todas as demandas para - MANUTENÇÃO
CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES (33094707) , no
montante de R$ 698.500,00 (seiscentos e noventa e oito mil e quinhentos
reais) foram, em razão dos limites legais determinados pelo órgão setorial de
orçamento da Justiça Eleitoral(SOF/TSE), ajustados para R$ 434.280,01
(quatrocentos e trinta e quatro mil duzentos e oitenta reais e um centavo),
sendo este o valor aprovado na LOA2019 para todas as despesas da mesma
natureza.
3. Portanto, como pode-se observar, o valor total previsto não é
suﬁciente sequer para atender a aquisição pretendida, mesmo que as outras
contratações previstas não fossem realizadas. Ademais, neste momento, só
dispomos de R$ 236.087,59 (seria de R$ 251.223,78, mas apos reunião da SAD
com o Secretário da STI foi remanejado R$ 15.136.19 para atender SEI
referente a nova despesa com teleprocessamento). Esse saldo de R$
236.087,59 é em razão de reservas já efetuadas para atender outras demandas
de igual natureza.
4. Diante dos dados acima, informamos que não há recursos
suficientes para atender a demanda.
Respeitosamente.
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Agnaldo Quintela
Seção de Gestão Orçamentária

Senhor Coordenador,
1. Ciente. De acordo. Solicito da SAD que aguarde a consolidação
da situação orçamentária deste Tribunal, mesmo porque o remanejamento
proposto para atender um SEI da STI, relativo a despesas de
teleprocessamento, mesmo utilizando, entre outros, todo o valor da reforma do
cartório de Penedo (R$ 250.000,00) foi insuﬁciente para atender a demanda,
restando ainda um déﬁcit de R$ 120.756,13. Além disto, foi detectado pela
SEGEC, provavelmente em valor inferior ao valor necessário pelo fato dos
meses envolvido no cálculo (janeiro e fevereiro), um déﬁcit em alguns
contratos estimativos de R$ 180.000,00.
2. Tenho percebido um exagerado aumento de despesa da TI,
com impacto neste e nos próximos exercícios, o que demanda cautela neste
momento, sendo prudente aguarda a referida consolidação das planilhas de
controle orçamentário, inclusive dos estimativos.
3. Finalmente, estamos aguardando se o contingenciamento
realizado no dia 29 último, que afetou o Poder Judiciário e à JE irá afetar este
Tribunal.
Atenciosamente,
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 03/06/2019, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 03/06/2019, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546389 e o código CRC 1C205D2F.

0011804-31.2018.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2019.

Senhor Diretor-Geral,
Considerando a ausência nos autos de peças
essenciais
à
análise
da
regularidade
do
presente
procedimento, tais como a pesquisa de preços e a minuta do
edital, sugerimos o envio dos autos à SAD, na forma do
despacho 0545855.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 27/05/2019, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547351 e o código CRC FDF62D37.
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Despacho AJ-DG 0547351

0547351v1

SEI 0011804-31.2018.6.02.8000 / pg. 52

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2019.
Aquiescendo com a sugestão do Senhor Assessor Jurídico
desta Diretoria-Geral, consoante despacho 0547351, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para as medidas de sua competência.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/05/2019, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547414 e o código CRC D99F8B0E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2019.

Em cumprimento ao Despacho GDG 0547414,
remeto os autos à COMAP, para necessária instrução a cargo
da SEIC.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2019, às 19:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550137 e o código CRC 14D66650.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2019.

À SGO,
Sr. Chefe,
Entendo que o envio da Informação nº 3365
(0546389) à GSAD com a pendência de consolidação da
situação orçamentária terá, por aquele Gabinete, o mesmo
encaminhamento
dado
no
evento
(0550573),
instrumentalizado no SEI nº 0008557-42.2018.6.02.8000.
Dessa forma , retorno os autos para consolidação, na
urgência que o caso requer, das possíveis disponibilidades
orçamentárias.
De qualquer forma, considerando a possibilidade de
sobrestamento temporário deste procedimento, envio à GSAD
para ciência.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/06/2019, às 20:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550856 e o código CRC BB538C03.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Em que pese o Despacho COFIN 0550856,
encaminho os presentes autos para atendimento do despacho
GSAD 0550137.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 04/06/2019, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551219 e o código CRC 57CE0715.
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Despacho COMAP 0551219

0551219v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2019.

Reporto-me ao Despacho COFIN 0550856 para, sem
prejuízo das medidas a cargo da SEIC, remeter os presentes
autos à STI, para pronunciamento quanto à possibilidade de
se manter o trâmite da proposição considerando o deficit
orçamentário assinalado.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/06/2019, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552187 e o código CRC 76D91B91.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.

Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para
manifestação sobre o despacho do Senhor Secretário de
Administração.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 06/06/2019, às 13:42, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552492 e o código CRC 7428DEF9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.

À STI
Sr. Secretário,
Em atenção ao Despacho STI 0552492, entende
esta Coordenadoria de Infraestrutura, na forma do que sugere
e determina o Despacho GSAD 0552187, a remessa dos feitos
à SEIC para efetivação da pesquisa de mercado para, só então,
haver nova avaliação orçamentária.
De observar que nos Estudos Preliminares,
doc. 0519773 a equipe de planejamento da contratação Portaria 101/2019, doc. 0511404, no Item 11 - Análise de
Custos Totais da Demanda, registrou o seguinte:
" R$
81.675,00, com base no valor da aquisição do Item 3 do
pregão eletrônico nº 78/2018 do Tribunal de Contas da
União. " para esta demanda especiﬁca, vez que o DOD Documento de Oﬁcialização de Demanda, doc. 0483963, em
seu item 6 tratava, na ocasião, do orçamento planejado por
esta unidade, antes do corte, e de forma genérica para todo o
conjunto de licenças de Software VMware, não limitado ao
objeto deste procedimento apenas.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 11/06/2019, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho COINF 0554364
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554364 e o código CRC 32DC0489.
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Despacho COINF 0554364
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.

Ciente e de acordo
Coordenadoria de Infraestrutura.

com

o

despacho

da

Ao Senhor Secretário de Administração para as
providências que entender necessárias.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 11/06/2019, às 16:57, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554661 e o código CRC 4DD66F4B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.

Retornem os autos
Despacho COINF 0554364.
0550856.

Ciência

à

COFIN,

à

SEIC,

em

considerando

atenção
o

ao

Despacho

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/06/2019, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554669 e o código CRC F250DBFF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.

À SAD/COINF,
Acuso
ciência
no
despacho
SAD
(0554669), registrando que a consolidação apontada no
despacho COFIN (0550856) está instruída no processo SEI
nº 0004929-11.2019.6.02.8000.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/06/2019, às 19:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554846 e o código CRC 382EDFC7.
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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 junho de 2019.

À SAD e À COMAP
Sr. Secretário e Sra. Coordenadora,

feito.

Tomo a liberdade de sugerir a continuidade do

Respeitosa e cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 19/06/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558177 e o código CRC 978F5F33.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2019.

0558177.

À

COMAP,

em

atenção

ao

Despacho

COINF

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2019, às 20:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560504 e o código CRC FD0CC3D6.
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E-mail - 0560900
Data de Envio:
01/07/2019 16:09:31
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
wellington.sampaio@service.com.br
plugnet@plugnetshop.com.br
breno@plugnetshop.com.br
gpereira@supriservice.com.br
willian@telc.com.br
contato@bluesolutions.com.br
bsabino@swt.com.br
pct@pctinformatica.com.br
alexandre.andrade@sgdata.com.br
Assunto:
Solicitação de cotação para contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para 36 meses. PA 0011804-31.2018
Mensagem:
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para a contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para o período de 36 meses, a contar do encerramento do atual contrato 462916977, com término
em 13/12/2019, conforme resumo abaixo:
Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à renovação.
As condições de atendimento do contrato VMware nº 462916977 deverão permanecer inalteradas (Basic
Support).
O participante vencedor deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando que forneceu
serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório.
Deverá comprovar ter autorização oficial da VMware para comercializar os serviços pretendidos.
Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante.
Pedimos, outrossim, caso não comercializem o produto requerido, que nos seja avisado.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

E-mail SEIC 0560900
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E-mail - 0560906
Data de Envio:
01/07/2019 16:13:42
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
contato@bluesolutions.com.br
comercial@3atecnologia.com.br
ascef@ascef.com.br
contato@memora.com.br
alexandre.barros@g3solutions.com.br
andre.brasileiro@suporteinformatica.com
guilherme@infiniit.com.br
plima@penso.com.br
leonardo@teltecsolutions.com.br
Assunto:
Solicitação de cotação para contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para 36 meses. PA 0011804-31.2018
Mensagem:
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para a contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para o período de 36 meses, a contar do encerramento do atual contrato 462916977, com término
em 13/12/2019, conforme resumo abaixo:
Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à renovação.
As condições de atendimento do contrato VMware nº 462916977 deverão permanecer inalteradas (Basic
Support).
O participante vencedor deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando que forneceu
serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório.
Deverá comprovar ter autorização oficial da VMware para comercializar os serviços pretendidos.
Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante.
Pedimos, outrossim, caso não comercializem o produto requerido, que nos seja avisado.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

E-mail SEIC 0560906
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E-mail - 0560964
Data de Envio:
01/07/2019 16:50:55
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
governo@brasoftware.com.br
luianne.paulino@lanlink.com.br
gestao.licitacao@pisontec.com
fiscon@terra.com.br
joab.vieira@vert.com.br
inacio@absonet.com.br
tubaraosoftware@gmail.com
Assunto:
Solicitação de cotação para contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para 36 meses. PA 0011804-31.2018
Mensagem:
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para a contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para o período de 36 meses, a contar do encerramento do atual contrato 462916977, com término
em 13/12/2019, conforme resumo abaixo:
Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à renovação.
As condições de atendimento do contrato VMware nº 462916977 deverão permanecer inalteradas (Basic
Support).
O participante vencedor deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando que forneceu
serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório.
Deverá comprovar ter autorização oficial da VMware para comercializar os serviços pretendidos.
Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante.
Pedimos, outrossim, caso não comercializem o produto requerido, que nos seja avisado.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

E-mail SEIC 0560964
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E-mail - 0560979
Data de Envio:
01/07/2019 16:59:39
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
michelle.meira@memora.com.br
jairo@menora.com.br
Assunto:
Solicitação de cotação para contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para 36 meses. PA 0011804-31.2018
Mensagem:
Prezados Senhores,
Como atuais fornecedores, solicitamos cotação para a contratação de extensão de garantia/suporte
VMware Site Recovery Manager (SRM) para o período de 36 meses, a contar do encerramento do atual
contrato 462916977, com término em 13/12/2019, conforme resumo abaixo:
Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à renovação.
As condições de atendimento do contrato VMware nº 462916977 deverão permanecer inalteradas (Basic
Support).
O participante vencedor deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando que forneceu
serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório.
Deverá comprovar ter autorização oficial da VMware para comercializar os serviços pretendidos.
Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

E-mail SEIC 0560979
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E-mail - 0561033
Data de Envio:
01/07/2019 17:37:54
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
samuel.camelo@lanlink.com.br
jairo.bruno@lanlink.com.br
Assunto:
Solicitação de cotação para contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para 36 meses. PA 0011804-31.2018
Mensagem:
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para a contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para o período de 36 meses, a contar do encerramento do atual contrato 462916977, com término
em 13/12/2019, conforme resumo abaixo:
Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à renovação.
As condições de atendimento do contrato VMware nº 462916977 deverão permanecer inalteradas (Basic
Support).
O participante vencedor deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando que forneceu
serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório.
Deverá comprovar ter autorização oficial da VMware para comercializar os serviços pretendidos.
Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante.
Pedimos, outrossim, caso não comercializem o produto requerido, que nos seja avisado.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

E-mail SEIC 0561033
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E-mail - 0561034
Data de Envio:
01/07/2019 17:39:15
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
carol@absonet.com.br
rodrigo@absonet.com.br
Assunto:
Solicitação de cotação para contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para 36 meses. PA 0011804-31.2018
Mensagem:
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para a contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para o período de 36 meses, a contar do encerramento do atual contrato 462916977, com término
em 13/12/2019, conforme resumo abaixo:
Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à renovação.
As condições de atendimento do contrato VMware nº 462916977 deverão permanecer inalteradas (Basic
Support).
O participante vencedor deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando que forneceu
serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório.
Deverá comprovar ter autorização oficial da VMware para comercializar os serviços pretendidos.
Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante.
Pedimos, outrossim, caso não comercializem o produto requerido, que nos seja avisado.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

E-mail SEIC 0561034
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E-mail - 0561040
Data de Envio:
01/07/2019 17:43:10
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
comercial@telc.com.br
Assunto:
Solicitação de cotação para contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para 36 meses. PA 0011804-31.2018
Mensagem:
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para a contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para o período de 36 meses, a contar do encerramento do atual contrato 462916977, com término
em 13/12/2019, conforme resumo abaixo:
Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à renovação.
As condições de atendimento do contrato VMware nº 462916977 deverão permanecer inalteradas (Basic
Support).
O participante vencedor deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando que forneceu
serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório.
Deverá comprovar ter autorização oficial da VMware para comercializar os serviços pretendidos.
Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante.
Pedimos, outrossim, caso não comercializem o produto requerido, que nos seja avisado.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

E-mail SEIC 0561040
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ARAL...

De: "Jessica JP. Pontes" <jessica.pontes@pisontec.com.br>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 02/07/2019 08:07 AM
Assunto: [seic] Retorno Solicitação de cotação para contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager
(SRM) para 36 meses. PA 0011804-31.2018

Bom dia Prezados.
Tudo bem?
Infelizmente não atendemos aos itens solicitados em sua proposta de preços.
Somos da empresa Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da Informação, focada em serviços e soluções de infraestrutura de TI, especializada
em construir projetos inovadores e fornecer as melhores soluções em licenciamento para nossos clientes no Brasil.
Segue em anexo nossa ata de registro de preços para sua análise e veriﬁcação de possíveis demandas futuras.
Atenciosamente,

Anexados:
Arquivo: 23 - ATAS DE REGISTRO PISONTEC
19.pdf

16 05

E-mail resposta negativa Pisontec (0561387)

Tamanho:
5876k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: Patricia Carvalheiro de Lima <plima@penso.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 03/07/2019 10:02 AM
Assunto: [seic] Solicitação de cotação para contratação de extensão de garantia/suporte VMware
Site Recovery Manager (SRM) para 36 meses. PA 0011804-31.2018

Prezados,
Infelizmente não atendemos a solicitação abaixo.
Qualquer duvida estou a disposição.
Patricia Lima
Gerente de Contas Governamental
Penso Tecnologia
11 3515-1826 / 11 96865-0359
www.penso.com.br

Como está o meu atendimento? Envie seus comentários para o meu gestor através do e-mail tlima@penso.com.br

De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 1 de julho de 2019 16:13:42
Assunto: Solicitação de cotação para contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site
Recovery Manager (SRM) para 36 meses. PA 0011804-31.2018
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para a contratação de extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery
Manager (SRM) para o período de 36 meses, a contar do encerramento do atual contrato 462916977,
com término em 13/12/2019, conforme resumo abaixo:
Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à renovação.
As condições de atendimento do contrato VMware nº 462916977 deverão permanecer inalteradas
(Basic Support).
O participante vencedor deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando que forneceu
serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório.
Deverá comprovar ter autorização oficial da VMware para comercializar os serviços pretendidos.
Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante.
Pedimos, outrossim, caso não comercializem o produto requerido, que nos seja avisado.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
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E-mail - 0569835
Data de Envio:
22/07/2019 14:42:13
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
contato@infoatas.com.br
Assunto:
Solicitação cotação serviços de extensão de garantia/suporte do produto VMware Manager (SRM). PA
0011804-31,2018
Mensagem:
Prezado Fernando,
Solicitamos cotação para o fornecimento dos serviços de extensão de garantia/suporte do produto
VMware Manager em uso no TRE-AL, conforme Termo de Referência em anexo.
Caso não seja possível o atendimento, pedimos avisar-nos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0544612.html

E-mail SEIC 0569835
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De: Aléssia Pereira de Sousa <alessia@memora.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 23/07/2019 10:42 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de cotação para contratação de extensão de garantia/suporte
VMware Site Recovery Manager (SRM) para 36 meses. PA 0011804-31.2018

Bom dia!
Prezados,
Anexo nossa cotação de preços conforme solicitado.
Atenciosamente,
Aléssia Sousa
Analista Comercial
+55 61 3963-0030
alessia@memora.com.br
http://www.memora.com.br

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de julho de 2019 16:14
Assunto: Solicitação de cotação para contratação de extensão de
garantia/suporte VMware Site Recovery Manager (SRM) para 36 meses. PA 001180431.2018
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para a contratação de extensão de garantia/suporte VMware
Site Recovery Manager (SRM) para o período de 36 meses, a contar do
encerramento do atual contrato 462916977, com término em 13/12/2019, conforme
resumo abaixo:
Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à
renovação.
As condições de atendimento do contrato VMware nº 462916977 deverão permanecer
inalteradas (Basic Support).
O participante vencedor deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica
comprovando que forneceu serviços similares aos do objeto deste procedimento
licitatório.
Deverá comprovar ter autorização oficial da VMware para comercializar os
serviços pretendidos.
Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante.
Pedimos, outrossim, caso não comercializem o produto requerido, que nos seja
avisado.
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=XKG07QS9EQ6DR&View=Message&Print=Yes
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Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexados:
Arquivo: Proposta Memora Nº 038-2019 TRE AL (Cotação VMWARE).pdf

Tamanho: Tipo de Conteúdo:
1547k
application/pdf
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De: Cristino Hermano de Bulhões <cristinobulhoes@tre-al.jus.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE COMPRAS <compras@tre-al.jus.br>, seic@tre-al.jus.br
Data: 06/08/2019 05:01 PM
Assunto: [seic] Cotação Adicional - Processo SEI nº 0011804-31.2018.6.02.8000

Prezados,
Com a intenção de auxiliar na cotação preços quanto ao Processo SEI nº
0011804-31.2018.6.02.8000 (Renovação VMware SRM), sugiro consultar o
Pregão Eletrônico 78/2018 do TCU / Item 03.
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

E-mail Indicação CIE. Consulta. PE nº 78-2018 TCU. (0577658)
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De: Cristino Hermano de Bulhões <cristinobulhoes@tre-al.jus.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE COMPRAS <compras@tre-al.jus.br>, seic@tre-al.jus.br, "coinf@tre-al.jus.br"
<coinf@tre-al.jus.br>
Data: 09/08/2019 12:11 PM
Assunto: [seic] Empresas para solicitação de cotação - VMWARE SRM

Márcia,
Sugiro, quanto ao procedimento SEI nº 0011804-31.2018.6.02.8000
(Extensão de Garantia para VMware SRM), que acessem o endereço URL a
seguir, que indica a lista das revendas autorizadas pela VMware no Brasil.
Endereço:
https://partnerlocator.vmware.com/#sort=relevancy&clchk=n%7CBRAZIL%7C%7C%7C%7C%7C0
Então, os pedidos de cotação podem ser enviados para todas estas empresas.
Atenciosamente,
-Cristino Hermano de Bulhões
TRE-AL/STI/CIE
Seção de Gerência de Infraestrutura
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751
E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br
As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso
restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba
que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Se você recebeu esta mensagem por
engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será
tratado conforme a legislação em vigor.
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De: Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Marcos Magalhães [Plugnet] <mmagalha@plugnetshop.com.br>, Marcos Cesar
<marcos@plugnetshop.com.br>, Breno Tavares <breno@plugnetshop.com.br>
Data: 14/08/2019 11:28 AM
Assunto: [seic] Solicitação de cotação para contratação de extensão de garantia/suporte VMware
Site Recovery Manager (SRM) para 36 meses. PA 0011804-31.2018
Prezados,
Segue a proposta estimativa conforme solicitado.
Atenciosamente,

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

Em seg, 1 de jul de 2019 às 17:50, <breno@plugnetshop.com.br> escreveu:
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de julho de 2019 16:10 Breno
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de cotação para contratação de extensão de
garantia/suporte VMware Site Recovery Manager (SRM) para 36 meses. PA
0011804-31.2018
Prezados Senhores,
Solicitamos cotação para a contratação de extensão de garantia/suporte
VMware Site Recovery Manager (SRM) para o período de 36 meses, a contar do
encerramento do atual contrato 462916977, com término em 13/12/2019,
conforme resumo abaixo:
Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à
renovação.
As condições de atendimento do contrato VMware nº 462916977 deverão
permanecer inalteradas (Basic Support).
O participante vencedor deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica
comprovando que forneceu serviços similares aos do objeto deste procedimento
licitatório.
Deverá comprovar ter autorização oficial da VMware para comercializar os
serviços pretendidos.
Os serviços deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à
unidade demandante.
Pedimos, outrossim, caso não comercializem o produto requerido, que nos seja
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=X60AT1VRAX56B&View=Message&Print=Yes
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avisado.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexados:
Arquivo: Proposta_TREAL_Termo_Referência_PA_0011804-312018_14082019_v1.pdf

Tamanho: Tipo de Conteúdo:
359k
application/pdf
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Recife, 14 de agosto de 2019.

Ao
TRE-AL
Atenção: Sra. Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
@-mail: seic@tre-al.jus.br
Assunto: Proposta estimativa extensão de garantia/suporte VMware Site Recovery Manager (SRM) para o contrato 462916977

Conforme solicitado, segue nossa proposta comercial para fornecimento de equipamentos de acordo com o Termo
de Referência – HPE IMC, encaminhado por esse tribunal.

ITEM
01

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Contratação
de
extensão
de
garantia/suporte
VMware Site Recovery Manager (SRM) para o contrato 462916977 (Basic
Support) pelo período de 36 meses, a iniciar no dia
14/12/2019.

QTD

V. UNITARIO

V. TOTAL

3

R$ 51.000,00

R$ 153.000,00

Condições Comerciais:
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias.
PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias após o pedido.
FORMA DE PAGAMENTO: Contra entrega/Empenho.

Atenciosamente,

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

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
Insc. Estadual Nº. - 18.1.001.0241444-4
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
www.plugnetshop.com.br
plugnet@nlink.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB

FILIAL – FORTALEZA / CE

Rua General Abreu e Lima, 222,
Rosarinho – 52041-060
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

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

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

Cotação Plugnet (0580601)
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Nº 17, quarta-feira, 24 de janeiro de 2018
Prestação de serviços de vigilância armada no âmbito da Procuradoria
de Justiça Militar em Manaus/AM. Modalidade de Licitação: Pregão
Eletrônico nº 69/2017-MPM. Elemento de Despesa: 33.90.37. Nota
de Empenho nº: 2018NE000253, de 10/1/2018. Valor mensal: R$
18.758,28. Valor anual: R$ 225.099,36. Vigência: 17/2/2018 a
16/2/2019. Data de assinatura: 22/1/2018. Assinam: Gilberto Barros
Santos, Diretor-Geral, pelo MPM e Raimundo Santana de Freitas,
pela contratada.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 5/2014-MPM. Processo nº:
3.06.000.1.000466/2017-79. Contratante: Ministério Público Militar.
Contratada: UNIÃO ELEVADORES LTDA. CNPJ: 01.682.395/000112. Finalidade: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da plataforma elevatória de percurso vertical para acesso de pessoas com
necessidades especiais de locomoção, instalada no edifício da sede da
Procuradoria de Justiça Militar em Fortaleza/CE. Vigência: 21/1/2018
a 20/1/2019. Data de assinatura: 19/1/2018. Assinam: Gilberto Barros
Santos, Diretor-Geral, pelo MPM e José Hélder Silveira de Almeida,
pela contratada.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 56/2017-MPM. Processo nº:
3.00.000.1.012859/2017-05. Contratante: Ministério Público Militar.
Contratada: ELEVAÇÃO CONSTRUTORA EIRELI ME. CNPJ:
23.678.773/0001-27. Finalidade: alteração do valor do Contrato de prestação de serviços de adaptações e melhorias na sede da Procuradoria de
Justiça Militar em Campo Grande/MS. Valor global: R$ 155.237,42.
Data de assinatura: 22/1/2018. Assinam: Gilberto Barros Santos, Diretor-Geral, pelo MPM e Paulo Henrique Ioris, pela contratada.
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso de Área da
União. Processo nº 3.00.000.1.005765/2017-65. Contratante: Ministério Público Militar. Permissionário: Caixa Econômica Federal
(CEF). CNPJ: 00.360.305/0001-04. Finalidade: alteração do valor da
participação proporcional no rateio de despesas com energia elétrica,
informado no Caput da Cláusula Terceira do Termo de Permissão de
Uso celebrado entre as partes para a utilização de área de 4,00 m²,
localizada no Edifício Sede do Ministério Público Militar. Valor mensal estimado: R$ 128,45. Data de assinatura: 22/1/2018. Assinam:
Gilberto Barros Santos, Diretor-Geral, pelo MPM e José Eduardo
Ferreira de Resende, pelo permissionário.
Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9/2014-MPM. Processo nº:
3.00.000.1.008481/2017-65. Contratante: Ministério Público Militar.
Contratada: Primasoft Informática Ltda. CNPJ: 69.112.514/0001-35.
Finalidade: Prorrogação do contrato de prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do Software Sophia Biblioteca Avançado
(SBA), pela Primasoft Informática Ltda, para atender ao Ministério
Público Militar. Vigência: 27/1/2018 a 26/1/2019. Data de assinatura:
23/1/2018. Assinam: Gilberto Barros Santos, Diretor-Geral, pelo
MPM e Walter Luiz Caram Saliba, pela contratada.

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie:
Contrato
nº
8/SG/MPDFT/2018.
Processo
nº
08191.095429/2017-35. Contratante: Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada: V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA. - ME; CNPJ:
21.993.683/0001-03. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo
a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aéreo de Membros, Servidores e colaboradores
eventuais, em âmbito nacional e internacional, durante todo o exercício
de 2018. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Nº 51/2017. Vigência: 22/1/2018 até 31/12/2018. Valor Global Estimado: R$
125.474,01. Programa de Trabalho: 03062058142610053339033, Elemento de Despesa: 339033. Nota de Empenho nº 2018NE000074, de
11/1/2018. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 - Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: RENATO LUQUEIZ SALLES, Secretário-Geral Adjunto; GEUSA PEREIRA DA SILVA, Sócia. Data da
assinatura: 22 de janeiro de 2018.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Convênio nº 020/2017. Espécie: Termo de Cooperação Técnica.
PGEA MPDFT nº 08191.113621/2016-30. Partícipes: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, CNPJ
26.989.715/0002-93; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, representado pela Vara da Infância e da Juventude do
Distrito Federal - TJDFT/VIJ, CNPJ 00.531.954/0001-20; Instituto de
Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - Seção Distrito Federal IEPTB/DF, CNPJ: 00.520.825/0001-37. Objeto: Definir procedimentos a serem observados para o protesto de título executivo judicial
consubstanciado em certidões de crédito judicial emitidas pela
VIJ/DF e encaminhados pelo MPDFT, por meio da Promotoria de
Justiça da Infância e da Juventude - PJIJ. Vigência: 14/11/2017 a
13/11/2022. Signatários: MPDFT: Leonardo Roscoe Bessa, Procurador-Geral de Justiça; TJDFT/VIJ: Renato Scussel Rodovalho, Juiz
Titular da VIJ/DF; IEPTB/DF: Ionara Pacheco de Lacerda Gaioso,
Presidente. Data de assinatura: 14/11/2017.

3
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº
25/2017. PGEA MPDFT nº 08191.077714/2017-74. Partícipes: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, CNPJ
26.989.715/0002-93 e Rádio Transamérica de Brasília Ltda., CNPJ
00.358.614/0001-40. Objeto: prorrogar a vigência do acordo por um
período de quatro meses, a contar de 1°/1/2018. Signatários: MPDFT:
Leonardo Roscoe Bessa, Procurador-Geral de Justiça; Transamérica:
Marcus Vinicius de Lucena Heusi, Gerente Comercial. Data de assinatura: 27/12/2017.

Tribunal de Contas da União
.
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2018
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 014.990/2017-2. Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de 80
interfaces GBIC para switches SAN Brocade 6510 (HP_SN6000B) e
de 2 unidades de switches SAN modulares com 288 portas FC,
software de gerência e os respectivos serviços de instalação, de substituição de peças e atualização de versão dos softwares/firmwares
com suporte técnico remoto do fabricante, serviços de suporte técnico
on-site e treinamento, conforme especificações constantes do termo
de referência em anexo.
NATHALIA BRILHANTE BARBOSA
Pregoeira
(SIDEC - 23/01/2018) 030001-00001-2018NE000001

SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO ESTADO
E DAS REGIÕES SUL E CENTRO-OESTE
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO MATO
GROSSO DO SUL
EDITAL N o- 2-TCU/SECEX-MS, DE 23 DE JANEIRO DE 2018
TC 000.240/2016-8- Em razão do disposto no art. 22, III, da
Lei 8.443/1992, fica NOTIFICADO Genilson Barbosa da Silva, CPF:
160.353.055-04 do Acórdão 2311/2017-TCU-Plenário, Rel. Augusto
Sherman, Sessão de 11/10/2017, proferido no processo TC
000.240/2016-8, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas
contas, condenando-o a recolher aos cofres do Tesouro Nacional
(mediante GRU, código 13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s)
monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação
em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros
de mora até 23/1/2018: R$ 425.503,72. O ressarcimento deverá ser
comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da
data desta publicação.
Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o
recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código
13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$
50.000,00 (art. 57, da Lei 8.443/1992, a qual será atualizada desde a
data do Acórdão 2311/2017-TCU-Plenário, Rel. Augusto Sherman,
até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida fase
de execução judicial.
O não atendimento desta notificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no cadastro informativo de créditos
não quitados do setor público federal - Cadin e a execução judicial
perante o competente Juízo da Justiça Federal (arts. 19, 23, III, "b",
24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts. 216 e 219, II e III, Regimento
Interno do TCU).
A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do
demonstrativo de débito pode ser feita por meio do Portal TCU
(www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de
GRU).
Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es)
histórico(s) do débito com a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência e
do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secex-SECEX-MS
ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal.
CLÁUDIO FERNANDES DE ALMEIDA
Assessor
substituto

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DA ÁREA SOCIAL E DA REGIÃO NORDESTE
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
NO CEARÁ
EDITAL N o- 6-TCU/SECEX-CE, DE 12 DE JANEIRO DE 2018
TC 028.744/2016-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da
Lei 8.443/1992, fica CITADO Eloísio Antônio da Silva, CPF
360.973.816-20, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta
publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência descrita a seguir e/ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032018012400107
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GRU, código 13902-5), valores históricos atualizados monetariamente
desde as respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento
(art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante eventualmente
ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado
monetariamente até 12/1/2018: R$ 234.146,67; em solidariedade com
a responsável Construmax Construções Ltda. - EPP, CNPJ
84.653.435/0001-25. O débito decorre da não comprovação da boa e
regular aplicação dos recursos transferidos em face da impugnação da
despesa na execução do Termo de Compromisso TC/PAC 446/2009
(Siafi 658432), firmado entre a Funasa e o município de Porto Velho/RO, que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento
sanitário, em virtude da rescisão unilateral do contrato de execução,
efetuada pela administração municipal, decorrente de falhas graves no
projeto, do ponto de vista técnico. A conduta que vincula o citado ao
débito é a seguinte: na condição de prefeito municipal e gestor dos
recursos do referido termo de compromisso, na gestão 2009-2012,
autorizou, nos últimos dias do exercício e do seu mandato, ordem de
serviço para execução de projeto com falhas técnicas, que necessitavam de adequação, em local diverso do projetado e sem licenciamento ambiental, resultando na execução parcial de sistema de
esgotamento sanitário, que foi considerado, pelos setores técnicos da
Funasa, inservível à população. A rejeição das alegações de defesa
poderá ensejar: a) julgamento pela irregularidade das contas do responsável, com a condenação ao pagamento do débito atualizado e
acrescido de juros de mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total
atualizado e acrescido dos juros de mora até 12/1/2018: R$
263.052,65; b) imputação de multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c)
inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); d) inscrição do nome em lista de
responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos
cinco anos imediatamente anteriores à época em que forem realizadas
eleições no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, para os fins previstos no art. 1º, inciso I, alínea g e no art.
3º da Lei Complementar 64/1990. A liquidação tempestiva do débito
atualizado apenas saneará o processo caso o TCU reconheça a boa-fé
do responsável e seja constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa hipótese, o Tribunal julgará as contas
regulares com ressalva e expedirá quitação da dívida. Consequentemente, caso não seja reconhecida a boa-fé do responsável pelo TCU
ou caso sejam constatadas outras irregularidades nas contas, o mero
recolhimento do débito atualizado monetariamente não impedirá
eventual condenação ao referido pagamento acrescido de juros de
mora, abatendo-se os valores já recolhidos. Não havendo manifestação no prazo, o processo terá prosseguimento, caracterizando-se a
revelia (art. 12, § 3º, Lei 8.443/1992). A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito pode ser
feita por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). A informação prestada deverá
ser classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos termos do
art. 14 da Resolução-TCU 254/2013, caso contrário será tratada como
pública para o Tribunal. Informações detalhadas acerca do processo,
da irregularidade acima indicada, dos valores históricos do débito
com as respectivas datas de ocorrência e do cofre credor podem ser
obtidas junto à Secex-CE ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal.
JEFFERSON PINHEIRO SILVA
Secretário

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
NA PARAÍBA
EDITAL N o- 4-TCU/SECEX-PB, DE 15 DE JANEIRO DE 2018
TC 007.503/2015-6- Em razão do disposto no art. 22, III, da
Lei 8.443/1992, fica NOTIFICADO JOSÉ ROBERTO MARCELINO
PEREIRA, CPF 568.300.504-30, do Acórdão 377/2017-TCU-Plenário, Rel. Bruno Dantas, Sessão de 8/3/2017, proferido no processo TC
007.503/2015-6, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas
contas, condenando-o a recolher aos cofres adiante identificados, os
valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas
datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos, até o
efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido,
na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 15/1/2018: R$ 1.926.801,59;
sendo, R$ 309.232,73, em solidariedade com o espolio de Rafael
Fernandes de Carvalho Junior, CPF 154.058.184-53 e Luzikenyo
Louis Monteiro Veloso, CPF 025.954.144-37 (Cofre Credor: Fundação Nacional de Saúde); R$ 349.474,17, em solidariedade com o
espólio de Rafael Fernandes de Carvalho Junior, Hazen Engenharia
Ltda., CNPJ 02.758.272/0001-80 e Renato Luis Ribeiro, CPF
912.476.594-53 (Cofre Credor: Fundação Nacional de Saúde); R$
189.330,26, em solidariedade com o espólio de Rafael Fernandes de
Carvalho Junior e Benigno Pontes de Araújo, CPF 052.235.854-37
(Cofre Credor: Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13902-5);
R$ 268.654,83, em solidariedade com o espólio de Rafael Fernandes
de Carvalho Junior e EMS Empresa de Manutenção Serviços e Construção Ltda., CNPJ 04.281.456/0001-28 (Cofre Credor: Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13902-5); e R$ 810.109,60, em solidariedade com o espólio de Rafael Fernandes de Carvalho Junior,
Hazen Engenharia Ltda. e Renato Luis Ribeiro (Cofre Credor: Tesouro Nacional, mediante GRU, código 13902-5). O ressarcimento
deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a
contar da data desta publicação.
Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o
recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU, código
13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$
120.000,00 (art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SEI 0011804-31.2018.6.02.8000 / pg. 88

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Relatório de Cotação: Extensão de Garantia/Suporte VMware Site Recovery Manager. PA
0011804-31.2018
Pesquisa realizada entre 14/08/2019 15:55:33 e 14/08/2019 15:54:19
Relatório gerado no dia 14/08/2019 16:31:28

ITEM

(IP: 190.15.118.218)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

4

1 Unidade

42000,00

R$42.000,00

1) Licenciamento garantia/suporte VMware Recovery Manager (SRM)
Preço Compras
Governamentais
1

Órgão Público

Identificação

MINISTÉRIO DA FAZENDA | BANCO DA AMAZÔNIA

NºPregão:12019

Data

Preço

Licitação
11/03/2019

R$42.000,00

UASG:179007
Valor Unitário

R$42.000,00
Média dos Preços Obtidos: R$42.000,00

Valor Global:

R$42.000,00

Detalhamento dos Itens
Item 1: Licenciamento garantia/suporte VMware Recovery Manager (SRM)

R$42.000,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

Site recovery manager - site recovery manager enterprise - vc-srm8-25e-3psss-c - production support/subscription for vmware
site recovery manager 8 enterprise (25 vm pack) for years. quatidade: 10 (dez) licenças.

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor
Órgão: MINISTÉRIO DA FAZENDA

D a t a : 11/03/2019 09:17

BANCO DA AMAZÔNIA

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Contratação cujo objeto é contratação de empresa especializada no
fornecimento, por lote, de licenciamento composto de produtos da suíte
VMware; subscrição, garantia e suporte telefônico do fabricante para suprir as
atuais necessidades de processamento e atender as demandas de negócios
Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara
Estação de Trabalho - Aquisiçãoi de novo site Recovery Manager - SITE
RECOVERY MANAGER ENTERPRISE - VC-SRM8-25E-3PSSS-C - Production
Support/Subscription for VMware Site Recovery Manager 8 Enterprise (25 VM
Pack) for years. Quatidade: 10 (dez) licenças.
CatSer: 27456 - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:12019 / UASG:179007
Lote/Item: 3/6
Ata: Link Ata

do PDTI 2018/2021, conforme Edital e seus Anexos..

SOFTWAREPARA ESTACAO DE TRABALHO

R$42.000,00

Adjudicação: 15/03/2019 10:05
Homologação: 04/04/2019 13:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
U F : PA

VALOR DA PROPOSTA FINAL

1/2

Relatório Cotação Banco de Preços (0580804)
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00.205.354/0001-72
* VENCEDOR *

DECATRON AUTOMACAO E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

R$42.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Aquisiçãoi de novo site Recovery Manager - SITE RECOVERY MANAGER ENTERPRISE - VC-SRM8-25E-3PSSS-C - Production Support/Subscription f
or VMware Site Recovery Manager 8 Enterprise (25 VM Pack) for 3 years
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RJ

Rio de Janeiro

AV PRESIDENTE WILSON, 231

(21) 03906-4000

07.880.897/0001-34

SUPORTE INFORMATICA SOLUCOES LTDA

R$43.300,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Production Support/Subscription for VMware Site Recovery Manager 8 Enterprise (25 VM Pack) for 3 years (VC-SRM8-25E-3P-SSS-C)

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PE

Recife

AV JOAO DE BARROS, 1261

(81) 3202-9100

10.933.831/0001-70

INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA - EPP

R$45.592,97

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Production Support/Subscription for VMware Site Recovery Manager 8 Enterprise (25 VM Pack) for 3 years - Part-Number: VC-SRM8-25E-3PSSS-C

Estado:
RS

Cidade:
Porto Alegre

74.556.069/0001-32

Endereço:
R LUZITANA, 273

Telefone:
(51) 3061-6800

Email:
financeiro@infiniit.com.br

OS & T COMERCIO E CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA

R$58.658,37

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: VC-SRM8-25E-3PSSS-C – Production Support/Subscription for VMware Site Recovery Manager 8 Enterprise (25 VM Pack) for 3 years

Estado:
SP

Cidade:
São Paulo

Endereço:
R AFONSO CELSO, 1221

Telefone:
(11) 05084-7911

2/2

Relatório Cotação Banco de Preços (0580804)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Período

Quantidade

PA 0011804-31.2018

Unidade

36 meses

3

Objeto – CATSER nº 27456

Extensão garantia/suporte VMWare Recovery Manager

Valores
obtidos

Fontes de Consulta

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

Memora (0570489)

47.293,79

529,19

Não aplicável

Plugnet (0580601)

51.000,00

4.235,40

Não aplicável

42.000,00

-4.764,60

Não aplicável

Ministério Fazenda – B.Preços (0580804)

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
7,90%

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

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

46.764,60

Q = quantidade de valores obtidos

3

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

3.693,24

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

46.764,60

140.293,80

(Preço Unitário)

0

Planilha Estimativa de Preços (0580916)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4879 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À
COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento para realização de pesquisa de
preço, visando à contratação da extensão de garantia/suporte do
produto WMware Site Recovery (SRM) para o período de 36 (trinta e
seis) meses, para o Contrato VMware 462916977 (3 x 25 VM Pack),
com término previsto para 13/12/2019, conforme Termo de
Referência - TIC nº 26/2019 (0544612).
Após consulta a várias empresas do ramo indicadas pela
unidade demandante, como também em outras encontradas
em procedimentos anteriores da mesma natureza e em sítios na
internet, conforme mensagens 0560900 a 0561040, recebemos
algumas respostas negativas de não atendimento e cotação enviadas
pelas empresas Memora (0570489) e Plugnet (0580601).
Quanto à sugestão pela unidade demandante de consulta
ao Pregão Eletrônico nº 03/2018 do Tribunal de Contas da União
realizado para o mesmo produto, não obtivemos sucesso, vez que o
certame fora revogado, conforme aviso de publicação 0580800.
unidade
realizado
referente
Recovery

Em pesquisa no Banco de Preços, com o auxílio da
técnica requisitante, encontramos um procedimento
pelo Ministério da Fazenda/Banco da Amazônia,
contratação de garantia/suporte do produto VMware
Manager, conforme Relatório 0580804.

Assim,
conforme
Planilha
de
Estimativa
de
Preços 0580916, obtivemos o valor médio total estimado de R$
140.293,80 (cento e quarenta mil, duzentos e noventa e três reais e
oitenta centavos) para a contratação da extensão de garantia e
suporte requeridos, para o período de 36 (trinta e seis) meses.
Sugerimos, portanto, após avaliação e concordância da
unidade técnica demandante, que a contratação seja feita por meio
de licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, com base na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 3.555/2000 e
5.450/2005, sem participação exclusiva de micro, pequenas e médias
Informação 4879 (0580952)
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empresas.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 14/08/2019, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 14/08/2019, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580952 e o código CRC 18E5C59F.

0011804-31.2018.6.02.8000

Informação 4879 (0580952)

0580952v9
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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 agosto de 2019.

À COINF
Senhor Coordenador,
De acordo com a Informação 4879, 0580952,
encaminho os presentes autos para ciência da pesquisa de
preços realizada pela SEIC, bem como, diante da
especiﬁcidade do objeto, solicito os bons préstimos dessa
unidade no intuito de avaliar a referida informação e, caso
haja concordância, que os autos sejam redirecionados à
Secretaria de Administração para análise e deliberação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 15/08/2019, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581595 e o código CRC C381C3EE.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho COMAP 0581595

0581595v1
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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 agosto de 2019.

À SAD
Sr. Secretário,
Envio os autos na forma sugerida pelo Despacho
COMAP 0581595, com a concordância desta unidade e a
repisar como já posto na Informação 4879, evento 0580952,
que esta unidade buscou auxiliar no que foi possível a SEIC e,
sendo assim, não vislumbra outros elementos que já não
tenham sido objeto de levantamento.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/08/2019, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581753 e o código CRC 20A2721C.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho COINF 0581753

0581753v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.

À COFIN para, por meio da unidade competente,
proceder à reserva de crédito orçamentário e suﬁciente para
cobertura da despesa com a contratação pretendida nestes
autos eletrônicos.
Após, retornar
prosseguimento do feito.

os

autos

à

COMAP

para

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2019, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583382 e o código CRC 2451C354.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0583382

0583382v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.

À SGO,
Para efetuar a reserva de crédito solicitada
(despacho GSAD 0583382 e Informação 4879 0580952). Após
encaminhar os autos para a COMAP.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 20/08/2019, às 17:12,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583639 e o código CRC 3468346B.
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USUARIO : AGAMENON
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: 22Ago19
NUMERO : 2019PE000452
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. CONTRATAÇÃO DA EXTENSÃO DE GARANTIA/SUPORTE DO
WMWARE SITE RECOVERY (SRM) POR 36 MESES. SEI 11804-31.2018

EVENTO ESF PTRES
401081 1 084621

FONTE
ND
0100000000 339040

UGR

LANCADO POR : 02174272431 - AGAMENON
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Anexo PE n. 452/2019 (0585091)
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019PE000452(0585091).
Observação:

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 23/08/2019, às 08:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585203 e o código CRC 8B9F715B.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0585203
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para confecção da
minuta do edital.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 23/08/2019, às 09:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585273 e o código CRC 0C994F51.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0011804-31.2018.6.02.8000
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 prestação
de serviços de extensão de garantia/suporte do produto VMware Site Recovery
Manager (SRM), tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
extensão de garantia/suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM),
conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados
durante um período adicional de 36 (trinta e seis) meses, incluindo o direito de
uso de novas versões de softwares.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à
1
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linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

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

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
2
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4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º,
§ 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição 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.
3
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas
não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de
Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual
desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em
nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.

4
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6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada
e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item
ofertado.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
5
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(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como
limite máximo o valor de R$ 140.293,80 (cento e quarenta mil, duzentos e
noventa e três reais e oitenta centavos), que representa uma média das várias
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se
o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
6
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a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação
de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica, os interessados deverão possuir:
d.1) Atestado de Capacidade Técnica comprovando que forneceu
serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A
comprovação
da
regularidade
fiscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
7
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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.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
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11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo
último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via
chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito,
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5%
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de
proposta e classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
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11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
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14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de
entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
16.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
16.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
17.1.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o
que ocorrer primeiro, de maneira eletrônica, através do e-mail: coinf@treal.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
17.2.
O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
17.2.1.
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.
17.2.2. As
especificações
serão
avaliadas
também
por
meio
de documentos técnicos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.
17.2.3. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da
adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de
Recebimento Definitivo.
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17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
17.4.
O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.
17.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

17.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
17.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 18.
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço
prestado com atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Nota de Empenho; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
12
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iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em 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 a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
18.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
18.10.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
18.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
13
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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 aos seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época
da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que incluindo as referentes a
contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
19.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

19.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

I = 0,0001644

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

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
22.1.

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

site;

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

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

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

03. Resumo da Especificação do
Objeto


04. Valor Estimado

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware
Site Recovery Manager (SRM).
01 Extensão de Garantia/Suporte
Extensão de garantia e suporte para o Contrato
VMware 462916977, com final previsto para
13/12/2019, VMware Site Recovery Manager Standard
(3 x 25 VM Pack);
Extensão de garantia por 36 (trinta e seis)
meses contados a partir do encerramento da vigência
anterior para o Contrato VMware 462916977, ou seja,
a partir de 13/12/2019.
O constante do Item 8 (Do Julgamento das Propostas
de Preços).
Com o alto grau de dependência de ativos de
tecnologia da informação para fornecimento de
serviços e sistemas (SEI, ELO, acesso à Internet.
Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se
faz necessário adotar ferramentas avançadas que
possibilitem o incremento da disponibilidade deos
mesmos, neste caso, por meio da replicação de dados
e orquestração de recuperação de desastres em site
de contingência, o caso o Fórum Eleitotal de Maceió.
O prazo máximo para o fornecimento é de 15
(quinze) 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

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

10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

SEGI/COINF/STI
SAD

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)
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13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery
Manager (SRM).
1.1

Definição (Art. 18, §3º, I)

Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery
Manager (SRM) - Contrato VMware 462916977, com final previsto para
13/12/2019, VMware Site Recovery Manager Standard (3 x 25 VM Pack).
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica
para organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no
âmbito do TRE/AL, qualquer perda de dados ou informações pode causar o
comprometimento da imagem e dos serviços prestados por este órgão, com
efeito no plano interno e no atendimento ao público.
Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves se torna necessária, em compasso como forma
de acompanhar as demandas relativas à propria evolução tecnológica, a
extensão de garantia/suporte para o ambiente virtualizado baseado no
VMware, por meio do produto VMware Site Recovery Manager (SRM).
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Dotar a infraestrutura de data center virtualizado de solução que
permita uma recuperação mais rápida e efetiva em caso da ocorrência
de eventos de vulto, torna-se de extrema relevância, ainda mais com a
utilização de sistemas processuais eletrônicos que faz com que a
dependência destes serviços seja muito grande.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
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Garantir a segurança da plataforma operacional de replicação para o
Data Center de Contingência, em uso, por meio da atualização
permanente para novas versões do produto;
Manter o licenciamento de software de VMware Site Recovery Manager e
dentro das exigências legais;
Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma;
Manutenção da segurança operacional do ambiente de virtualização
através da replicação de dados em ambiente externo, neste caso o Data
Center de Contingência localizado no Fórum Eleitoroal de Maceió;
Minimizar os efeitos de eventuais paradas prolongadas causadas por
eventos de vulto no Data Center Principal (prédio-sede);
Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de parada
dos sistemas disponibilizados.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
O alinhamento com o PEI é identificado na visão dos recursos de infraestrutura
e tecnologia em seus dois aspectos apontados:
1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e
judiciais, e
2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um
conjunto de medidas de salvaguarda e segurança da informação.
Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do
Poder Judiciário nos seguintes aspectos:
1.
Prover infraestrutura de TIC apropriada
administrativas; e
2.
Aprimorar a segurança da informação.

às atividades

judiciais

e

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de
Alagoas – 2017/2022 nos seguintes aspectos:
1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.
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), doc. 0483963, encaminhado
pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
constantes do Processo SEI nº 0011804-31.2018.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária
para atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase de Estudos
Preliminares e visa assegurar a salva guarda de dados e informações
armazenadas nos servidores deste Regional, bem assim alta disponibilidade
de sistemas e serviços informatizados.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a renovação/extensão
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda VMware.
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Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possui características específicas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza
como serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por Item.
2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis)
meses adicionais.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos
Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
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 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 contratação por se tratar de serviço de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para
o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de
energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por
se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal, demanda muito
particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
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1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia
junto ao fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código de produto relativo ao serviço
contratado;
3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado
o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 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,
em inglês;

ou

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

formal

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








Extensão de garantia e suporte para o Contrato VMware nº 462916977,
com final de vigência em 13/12/2019, relativo ao produto Site Recovery
Manager Standard (3 x 25 VM Pack);
36 (trinta e seis) meses adicionais contados a partir do encerramento da
vigência atual, ou seja, a partir de 13/12/2019;
Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à
renovação;
As condições de atendimento do contrato VMware nº 462916977
deverão permanecer inalteradas (Basic Support);
A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica
comprovando que forneceu serviços similares aos do objeto deste
procedimento licitatório;
A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da VMware para
comercializar os serviços pretendidos.

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;
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2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017):
servidor designado para coordenar e comandar o processo da
fiscalização da execução contratual. Na forma do Art. 17 da mesma
Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da
gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº
8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017):
servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à
fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela
respectiva autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos
aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços serão entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer ao detalhamento técnico feito e
terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente
do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo,
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus
Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento
Definitivo.
Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s)
(Art. 18, § 3º, III, a, 3):
1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta
contratação.
Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6)
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O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto
ao fabricante (VMware) por meio da conta institucional do TRE/AL sobre a
renovação de extensão dos termos do contrato VMware nº 462916977.
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 software, 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 prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
26
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2.
3.
4.
5.

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 prestação
do
serviço por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a p
enalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução total
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento
do instrumento de fornecimento;
ii.
10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iii.
20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.
c. Impedimento
de
licitar
e
contratar
com
a
União
e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do
instrumento de fornecimento com a Contratada.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou
cobrado judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:




Solução VMware Site Recovery Manager em utilização
Enlace dedicado de alta velocidade entre o Data Center Principal e o de
Contingência
Data center de contingência com recursos de servidores e espaço
disponível em storage

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, §
3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

E-mail
Cart. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
28
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Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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INFORMAÇÃO Nº 5184 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,
Senhor Secretário,

Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital objetivando a prestação de
serviços de extensão de garantia/suporte do produto VMware Site Recovery Manager
(SRM).

Esta Seção elaborou minuta de edital em que não foi conferida exclusividade
de participação às pequenas e microempresas, em razão do valor estimado da
contratação.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93”.
Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo concordância
com os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos
em seus ulteriores termos.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 29/08/2019, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 29/08/2019, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/08/2019, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587050 e o código CRC 76F2D079.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.

Reporto-me à Informação 5184, da SLC, para
submeter a minuta de evento 0587049 à análise da Assessoria
Jurídica.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/08/2019, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587075 e o código CRC 88E7CB3A.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0587075

0587075v1

SEI 0011804-31.2018.6.02.8000 / pg. 132

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011804-31.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
PREGÃO ELETRÔNICO - CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA/SUPORTE DO PRODUTO VMWARE SITE RECOVERY
:
MANAGER (SRM)

Parecer nº 1788 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Gerou os presentes autos o Documento de
Oﬁcialização da Demanda de Solução de Tecnologia da
Informação (0483963), preenchido pela unidade demandante
epigrafada, na forma prevista pela Resolução nº 182/2013, do
Conselho Nacional de Justiça, bem como o formulário previsto
no Decreto nº 7.174/2010,
relatando a necessidade
de contratação de extensão de garantia/suporte do produto
VMware Site Recovery Manager (SRM).
2. DO PROCEDIMENTO

Constam dos autos os seguintes documentos:
- Documento de Oﬁcialização da Demanda
(DOD) nº 31/ 2019 (0483963), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013;
Portaria
101/2019,
que
nomeou
a Comissão de Planejamento (0511404);
- Estudos Preliminares (0519773), nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Termo de Referência (0544612);
- Aprovação do TR pelo Secretário de
Tecnologia da Informação (0545720);
- Aprovação do TR pelo Secretário de
Administração (0545855);
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(0580952),
ratiﬁcada
pela
COINF
(0581753);
- Planilhas de estimativa de preços com
base na ferramenta Banco de Preços
(Relatório 0580804), com total global
estimado em R$ 140293,80 (cento e
quarenta mil duzentos e noventa e três
reais e oitenta centavos);
- Reserva de Crédito (0585091);
-Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do
tipo
MENOR
PREÇO
(0587049),
elaborada pela SLC, objetivando a
prestação de serviços de extensão de
garantia/suporte do produto VMware Site
Recovery Manager (SRM), com alguns
ajustes conforme a informação 5184
(0587050);
Por ﬁm, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica
para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do art. 38 da
Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL nº 15.787/17.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.
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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.
Mais recentemente, o art. 9º do Decreto nº
7.174/2010 veio aclarar ainda mais a situação, senão vejamos:
“Art. 9º Para a contratação de bens e
serviços de informática e automação,
deverão ser adotados os tipos de licitação
“menor preço” ou “técnica e preço”,
conforme disciplinado neste Decreto,
ressalvadas as hipóteses de dispensa ou
inexigibilidade previstas na legislação.
§ 1o A licitação do tipo menor preço será
exclusiva para a aquisição de bens e
serviços de informática e automação
considerados comuns, na forma do
parágrafo único do art. 1º da Lei nº
10.520, de 2002, e deverá ser realizada na
modalidade de pregão, preferencialmente
na forma eletrônica, conforme determina
o art. 4odo Decreto no 5.450, de 31 de
maio de 2005.
§2o Será considerado comum o bem ou
serviço cuja especiﬁcação estabelecer
padrão objetivo de desempenho e
qualidade e for capaz de ser atendida por
vários fornecedores, ainda que existam
outras soluções disponíveis no mercado.”
Dessa
forma,
sendo
os
serviços
em
foco catalogados como serviços comuns, tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via pregão,
tudo conforme consta no item 20.4, do documento "Estudos
Preliminares" (0519773), registrando-se, ainda, que todos os
atos da fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da
Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.
Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justiﬁcativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal e ao art. 14, do antedito Decreto,
pendente, ainda, a autorização de abertura da licitação.
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05; que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão
das
fases
do
procedimento
licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).
Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a não adoção da restrição
de participação a microempresas e empresas de pequeno
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porte.
4. LISTA DE VERIFICAÇÃO

Em atendimento à Portaria Presidência nº 226/2018
TRE-AL/PRE/COCIN/AAU,
que
regulamentou
a
obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a lista de
veriﬁcações constante no Anexo II - LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – aquisição de bens e
serviços de tecnologia da informação - TIC
LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos
e documentos preﬁxados nas Leis nº 10.520/2002 e nº
8.666/93 (esta, aplicada subsidiariamente), no Decreto nº
5.450/2005 e Resolução CNJ nº 182/2013, necessários
à instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico.

Sim
Não Evento
N/A

ItemQuestionário

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

2

O processo administrativo foi devidamente autuado?

SIM

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

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 SIM 0483963
Estratégico do Poder Judiciário?

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

Resolução nº 182/2013:
3

Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá ser
elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução, SIM Idem
pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em
harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação
e Comunicação (PDTIC), de modo a incluir todas as
contratações necessárias ao alcance dos objetivos
estabelecidos nos planejamentos do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá ser submetido
até o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano à
autoridade competente do órgão que deliberará sobre as
ações e os investimentos em Tecnologia da Informação e
Comunicação a serem realizados.

4

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

SIM

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

5

0519773
0544612

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

6

(1) mais de uma solução de TI em um único contrato; e
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(2) gestão de processos de Tecnologia da Informação e
Comunicação, incluindo segurança da informação

7

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

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

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

Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da
Resolução CNJ nº 182/2013
Foram observadas as vedações
9 constantes do art. 11 da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM

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

0519773

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

SIM

0483963

SIM

0511404

12

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

Houve a indicação do Gestor do
13 Contrato, Fiscal do Contrato ou Equipe SIM
de Gestão?
A equipe de planejamento foi quem
elaborou e assinou os Estudos
14 Preliminares e o TR ou PB?

No TR, há indicação da SAD como
Gestora e da SEGI/COINF/STI como
fiscal

SIM

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

15

16

O titular da área demandante aprovou
os termos da contratação?

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

SIM

0545720

SIM

0545855

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

0519773

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

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

SIM

Idem

19

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

SIM

Idem

20

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

SIM

Idem

21

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

Idem

22

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

0544612
SIM

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

Idem

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

Idem

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

0545720

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

0545855

Ref. art. 9º, II, § 1º do Decreto nº
5.450/2005
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Foi realizada a pesquisa de preços
praticados pelo mercado do ramo do
objeto da licitação?
27

Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. SIM
9º, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005, arts.
15, III e 43, IV da Lei nº 8.666/1993, art.
22, IN/SLTI 04/2014 e IN/SLTI 05/2014.

Tratando-se de serviço, existe orçamento
detalhado em planilhas que expresse a
composição de todos os seus custos
unitários baseado em pesquisa de preços
praticados no mercado do ramo do
objeto da contratação (art. 7º, § 2º, II da
Lei 8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da
28
SIM
IN/SLTI 02/2008), assim como a
respectiva pesquisa de preços realizada
(art. 43, IV da Lei nº 8.666/93, art. 15,
XII, “b”, IN/SLTI 02/2008 e IN/SLTI
05/2014)?

0580952

0580804

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

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

N/A

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014
A Seção de Compras avaliou a estimativa
de preços e atestou a compatibilidade do
preço cotado com aquele praticado no
31
SIM
mercado ou encaminhou a pesquisa para
manifestação da unidade demandante,
conforme o caso?
A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de microempresas,
32 empresas de pequeno porte e sociedade SIM
cooperativa, em face do valor estimado
para o item da contratação?

0587049

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

0587050

33

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

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III
A minuta do edital contém disciplina para
a hipótese de desenquadramento da
situação de entidade preferencial em
36
NA
razão do valor da contratação (caso
previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?
Os autos do processo administrativo
estão instruídos com justificativas
adequadas e razoáveis para todas as
37
exigências que tenham potencial para
reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

N/A

A minuta do edital contempla anexos com
orçamento detalhado em planilhas que
38 expressem a composição de todos os
N/A
custos unitários afetos aos bens/serviços
que serão adquiridos?
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A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
39 trabalhistas previstos em legislação
N/A
especial (inclusive em Acordos e em
Convenções Coletivas de Trabalho).

40

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

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

SIM

0587049

IDEM
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42

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

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

NÃO

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

NÃO

46

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

IDEM

Fase posterior

0587049

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

Idem

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

IDEM

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

IDEM

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

IDEM

48

50
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A minuta do contrato/ata contém descrição das sanções
51 administrativas aplicáveis às fornecedoras que incorrerem em SIM
inadimplemento?

52

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

53

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

SIM

54

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

N/A

55

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

N/A

0587049

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

SIM

0587049

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
A SLC/COMAP, em face do valor estimado do objeto, verificou a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
58 Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?
N/A
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Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15
e art. 34 da Lei nº 11.488/07
A SLC verificou a incidência das exceções previstas no art. 10
59 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
SIM
exclusividade?
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
60 seus anexos pela assessoria jurídica?

Em curso

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

61

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

Fase
posterior

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

Fase
posterior

62 Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?
63

64

Fase
posterior

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no
N/A
DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo, existe
justificativa?

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

SIM

0585091

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

66

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

67 despesa?

N/A

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

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 (0587049), do tipo menor preço, para contratação
de prestação de serviços de extensão de garantia/suporte do
produto VMware Site Recovery Manager (SRM), pelo período
de 36 (trinta e seis) meses.
É o parecer. À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 02/09/2019, às 15:22, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588027 e o código CRC 7C49FF24.
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,

Cuida-se de procedimento tendente à contratação de extensão de garantia/suporte do
produto VMware Site Recovery Manager (SRM), mediante Pregão Eletrônico.

A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por conduto do Parecer 1788 (0588027),
aprovou a minuta de certame constante do evento SEI nº 0587059, 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 contratação em comento.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/09/2019, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588353 e o código CRC 8990EBC0.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011804-31.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
Autorização. Abertura.Fase externa. Pregão Eletrônico. Contratação de extensão de garantia/suporte do produto VMWare Site
:
Recovery Manager (SRM)

Decisão nº 2543 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor DiretorGeral, inserta no evento SEI 0588353.
AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº
5.450/05,
a abertura da fase externa do
certame licitatório, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do
tipo menor preço, objetivando a contratação de prestação de serviços
de extensão de garantia/suporte do produto VMware Site Recovery
Manager (SRM), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, com vistas
a manutenção das garantias e do suporte para produto vinculado à
infraestrutura de segurança de dados deste Regional, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação, por meio do Documento de Oﬁcialização da Demanda
(0483963).
À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório,
nos
termos
da
minuta
constante
no
evento SEI 0587049, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral por meio do Parecer nº 1788 (0588027), e demais medidas
cabíveis.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/09/2019, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588859 e o código CRC E46A2B9C.
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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.

À SLC, para cumprimento da Decisão 2543, da
Presidência (0588859).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/09/2019, às 20:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590113 e o código CRC 2FF01BFC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019
PROCESSO Nº 0011804-31.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 27 de setembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 9 horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação
de serviços de extensão de garantia/suporte do produto VMware Site Recovery
Manager (SRM), tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
extensão de garantia/suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM),
conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados
durante um período adicional de 36 (trinta e seis) meses, incluindo o direito de
uso de novas versões de softwares.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
1
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3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

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

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.

2
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4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º,
§ 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição 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
Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual
desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em
nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
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6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada
e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item
ofertado.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
5
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(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como
limite máximo o valor de R$ 140.293,80 (cento e quarenta mil, duzentos e
noventa e três reais e oitenta centavos), que representa uma média das várias
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se
o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
6
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a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação
de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica, os interessados deverão possuir:
d.1) Atestado de Capacidade Técnica comprovando que forneceu
serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A
comprovação
da
regularidade
fiscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
7
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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.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
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11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo
último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via
chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito,
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5%
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de
proposta e classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
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11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
10
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14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de
entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
16.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
16.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
17.1.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o
que ocorrer primeiro, de maneira eletrônica, através do e-mail: coinf@treal.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
17.2.
O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
17.2.1.
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.
17.2.2. As
especificações
serão
avaliadas
também
por
meio
de documentos técnicos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.
17.2.3. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da
adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de
Recebimento Definitivo.
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17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
17.4.
O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.
17.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

17.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
17.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 18.
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço
prestado com atraso injustificado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
corridos de atraso;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Nota de Empenho; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
12
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iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em 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 a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
18.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
18.10.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
18.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
13

Edital do PE nº 50/2019 (0592373)

SEI 0011804-31.2018.6.02.8000 / pg. 156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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 aos seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época
da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que incluindo as referentes a
contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o
Fornecedor.
19.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

19.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

I = 0,0001644

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

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
22.1.

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

site;

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

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
24.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 10 de setembro 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

Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware
Site Recovery Manager (SRM).

02. Quantidade(s)

01 Extensão de Garantia/Suporte

03. Resumo da Especificação do
Objeto


Extensão de garantia e suporte para o Contrato
VMware 462916977, com final previsto para
13/12/2019, VMware Site Recovery Manager Standard
(3 x 25 VM Pack);
Extensão de garantia por 36 (trinta e seis)
meses contados a partir do encerramento da vigência
anterior para o Contrato VMware 462916977, ou seja,
a partir de 13/12/2019.

04. Valor Estimado

05. Justificativa

O constante do Item 8 (Do Julgamento das Propostas
de Preços).
Com o alto grau de dependência de ativos de
tecnologia da informação para fornecimento de
serviços e sistemas (SEI, ELO, acesso à Internet.
Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se
faz necessário adotar ferramentas avançadas que
possibilitem o incremento da disponibilidade deos
mesmos, neste caso, por meio da replicação de dados
e orquestração de recuperação de desastres em site
de contingência, o caso o Fórum Eleitotal de Maceió.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para o fornecimento é de 15
(quinze) 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

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

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD

12. Sanções Administrativas

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

15. Modalidade e Tipo de Licitação

Vide
Item 3.2 Forma de Execução e
de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:
Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
19
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Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, §
3º, II, j, IV e V)
1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery
Manager (SRM).
1.1

Definição (Art. 18, §3º, I)

Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery
Manager (SRM) - Contrato VMware 462916977, com final previsto para
13/12/2019, VMware Site Recovery Manager Standard (3 x 25 VM Pack).
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica
para organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no
âmbito do TRE/AL, qualquer perda de dados ou informações pode causar o
comprometimento da imagem e dos serviços prestados por este órgão, com
efeito no plano interno e no atendimento ao público.
Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves se torna necessária, em compasso como forma
de acompanhar as demandas relativas à propria evolução tecnológica, a
extensão de garantia/suporte para o ambiente virtualizado baseado no
VMware, por meio do produto VMware Site Recovery Manager (SRM).
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Dotar a infraestrutura de data center virtualizado de solução que
permita uma recuperação mais rápida e efetiva em caso da ocorrência
de eventos de vulto, torna-se de extrema relevância, ainda mais com a
utilização de sistemas processuais eletrônicos que faz com que a
dependência destes serviços seja muito grande.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)






Garantir a segurança da plataforma operacional de replicação para o
Data Center de Contingência, em uso, por meio da atualização
permanente para novas versões do produto;
Manter o licenciamento de software de VMware Site Recovery Manager e
dentro das exigências legais;
Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma;
Manutenção da segurança operacional do ambiente de virtualização
através da replicação de dados em ambiente externo, neste caso o Data
Center de Contingência localizado no Fórum Eleitoroal de Maceió;
Minimizar os efeitos de eventuais paradas prolongadas causadas por
eventos de vulto no Data Center Principal (prédio-sede);
20

Edital do PE nº 50/2019 (0592373)

SEI 0011804-31.2018.6.02.8000 / pg. 163

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de parada
dos sistemas disponibilizados.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
O alinhamento com o PEI é identificado na visão dos recursos de infraestrutura
e tecnologia em seus dois aspectos apontados:
1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e
judiciais, e
2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um
conjunto de medidas de salvaguarda e segurança da informação.
Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do
Poder Judiciário nos seguintes aspectos:
1.
Prover infraestrutura de TIC apropriada
administrativas; e
2.
Aprimorar a segurança da informação.

às atividades

judiciais

e

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de
Alagoas – 2017/2022 nos seguintes aspectos:
1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.
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), doc. 0483963, encaminhado
pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
constantes do Processo SEI nº 0011804-31.2018.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária
para atender à demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase de Estudos
Preliminares e visa assegurar a salva guarda de dados e informações
armazenadas nos servidores deste Regional, bem assim alta disponibilidade
de sistemas e serviços informatizados.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a renovação/extensão
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda VMware.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possui características específicas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza
como serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
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Adjudicação será por Item.
2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis)
meses adicionais.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos
Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
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 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 contratação por se tratar de serviço de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa
sobre a necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações
emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação à segurança para
o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de
energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a
certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por
se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal, demanda muito
particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia
junto ao fabricante;
2. O licitante deverá fornecer o código de produto relativo ao serviço
contratado;
3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de
conformidade no momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
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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.
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,
em inglês;

ou

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

formal

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







Extensão de garantia e suporte para o Contrato VMware nº 462916977,
com final de vigência em 13/12/2019, relativo ao produto Site Recovery
Manager Standard (3 x 25 VM Pack);
36 (trinta e seis) meses adicionais contados a partir do encerramento da
vigência atual, ou seja, a partir de 13/12/2019;
Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à
renovação;
As condições de atendimento do contrato VMware nº 462916977
deverão permanecer inalteradas (Basic Support);
A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica
comprovando que forneceu serviços similares aos do objeto deste
procedimento licitatório;
A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da VMware para
comercializar os serviços pretendidos.

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):
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1. Os serviços serão entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer ao detalhamento técnico feito e
terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente
do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo,
quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus
Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento
Definitivo.
Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s)
(Art. 18, § 3º, III, a, 3):
1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta
contratação.
Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6)
O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto
ao fabricante (VMware) por meio da conta institucional do TRE/AL sobre a
renovação de extensão dos termos do contrato VMware nº 462916977.
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
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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 software, 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.

ii.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho
ou instrumento contratual, no caso de atraso injustificado
na prestação do serviço, 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 prestação
do
serviço por 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;
10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
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iii.

2.
3.
4.
5.

20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.
c. Impedimento
de
licitar
e
contratar
com
a
União
e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do
instrumento de fornecimento com a Contratada.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou
cobrado judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:




Solução VMware Site Recovery Manager em utilização
Enlace dedicado de alta velocidade entre o Data Center Principal e o de
Contingência
Data center de contingência com recursos de servidores e espaço
disponível em storage

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, §
3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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EDITAL Nº 55 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019
PROCESSO Nº 0011804-31.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 27 de setembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 9 horas
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
– TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar
possa,
que
realizará
licitação
na
modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos,
objetivando
a prestação de serviços de extensão de
garantia/suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM),
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Uniﬁcado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
extensão de garantia/suporte do produto VMware Site Recovery
Manager (SRM), conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
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2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou
ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados
durante um período adicional de 36 (trinta e seis) meses, incluindo o direito de
uso de novas versões de softwares .
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3 .2 .1 . A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
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3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
cheﬁa e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
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,
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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
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da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat , pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5 .6 .
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo,
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior
mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de
(sessenta) dias.

60
As
ao
60

5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições
constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre,
as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
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 considerando o valor total do
item ofertado.
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
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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 de R$ 140.293,80 (cento e quarenta mil, duzentos e
noventa e três reais e oitenta centavos), que representa uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer
o menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará
o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou
se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
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ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualiﬁcação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line ” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se
tratar de prestação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:
c . 1 ) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica, os interessados deverão possuir:
d.1) Atestado de Capacidade Técnica comprovando que forneceu serviços
similares aos do objeto deste procedimento licitatório.
10.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat ”,
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esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat ” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
1 0 . 4 .
A comprovação da regularidade ﬁscal das licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
ﬁscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item
10.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
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10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1.
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.2.
O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3.
Para identiﬁcação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identiﬁcará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não
seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via
chat , informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classiﬁcada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para
viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais
características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do chat ,
convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra
em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
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pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classiﬁcada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema
convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classiﬁcação dos fornecedores para ﬁns de aceitação. Não havendo êxito, ou
não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante,
prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identiﬁcadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco
por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, deﬁnindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classiﬁcado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta
e classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@treal.jus.br.
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
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CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as
especiﬁcações dos objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de
pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
16.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
16.4.
Se o licitante vencedor não ﬁzer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
17.1.
O prazo para ativação da garantia é de 15 (quinze) dias consecutivos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail ou ofício, o
que ocorrer primeiro, de maneira eletrônica, através do e-mail: coinf@treal.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto licitado.
1 7 . 2 .
O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento
provisório, que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
1.

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

1.

As especiﬁcações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
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1.

A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especiﬁcações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento
Definitivo.

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

1.

0,5% (meio por cento) por dia, e por ocorrência, sobre o valor do serviço
prestado com atraso injustiﬁcado, limitada a incidência a 20 (vinte) dias
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corridos de atraso;
- No caso de atraso injustiﬁcado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte)
dias
corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Nota de Empenho; e
- No caso de atraso injustiﬁcado na prestação dos serviços por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será
aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em 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.
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18.8.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
18.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
18.10.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
18.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
18.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

18.13.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
18.14.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
18.15.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
18.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
19 - DO PAGAMENTO.
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19.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços,
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota ﬁscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota 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 a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
19.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

19.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

I = 0,0001644

I= (6/100)
365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
19.7.

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

1.

São obrigações do contratante:

Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
22.1.

São obrigações da contratada:

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

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

4.

Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de
chamados
técnicos,
conforme
períodos,
horários
e
condições
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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;

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
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previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da
contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
r ) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
23 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de
preferência estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar
o certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
24.5.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
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dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
24.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
24.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 23.9, no
caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
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Maceió/AL, 10 de setembro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPONÍVEIS NO DOCUMENTO
Nº 0592386.

Em 10 de setembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 11/09/2019, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592386 e o código CRC 51FD161D.
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SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di...
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
10/09/2019 15:15:16
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 11/09/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
Sub-rogação
mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00050/2019

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0011804-31.2018

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Equalização de ICMS

Internacional

Quantidade de Itens
1
Objeto
Prestação de serviços de extensão de garantia/suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM), conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

11/09/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 11/09/2019

Em 27/09/2019

às 08:00

às 09:00

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0592391)
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Nº da UASG
UASG
Sair
70011

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação
/

00050

2019

Modalidade de Licitação
Pregão
Concorrência
Tomada de Preços
Convite
Concurso

Pesquisar

70011

UASG de Atuação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação

UASG
Origem

10/09/2019 15:15:55

Pesquisar Licitação

Situação da Licitação
Revogada
Anulada
Suspensa

Característica da Licitação
Tradicional
Registro de Preço (SRP)

Limpar

Modalidade de
Licitação
Pregão Eletrônico

Nº da
Licitação
00050/2019

Característica

Objeto

Situação Atual
da Licitação

Ação

Tradicional

Prestação de serviços de extensão de garantia/suporte
do produto VMware Site Recovery Manager (SRM),...

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

10/09/2019 15:16:18

Visualizar Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00050/2019

Nº do Processo

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação

0011804-31.2018

Menor Preço

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

1

Equalização de ICMS

Internacional

Itens Cancelados

1

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Prestação de serviços de extensão de garantia/suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM), 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
039.674.504-06

Nome

Função

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Presidente do Tre/al - Ordenador de Despesas

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

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

11/09/2019
CPF do Responsável

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

012.995.344-06

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 11/09/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax

Entrega da Proposta
A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Abertura da Licitação
Em 27/09/2019

às 09:00

no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação
10/09/2019

CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

às 15:14

954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação

Id
Matéria

0700110500050201900001 12009618

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo
Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

10/09/2019
15:14

95447083400

11/09/2019

Em
Editoração

10/09/2019
15:14

Sim

Visualizar

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens

Nova Pesquisa de Licitações

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0592391)
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão
Quantidade Informada de Itens

10/09/2019 15:16:41

Itens da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00050/2019
Itens Incluídos

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Itens Cancelados

1

1

0

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Critério de Julgamento

Todos

Tipo de Benefício

Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Utiliza Margem de Preferência
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Nº
do
Item

1

Tipo
de
Item
(*)

S

Limpar

Item

Situação
do Item
na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

-

1

Unidade

Menor Preço

27456 Licenciamento de
direitos
permanentes de
uso de
softwarepara
estação de
trabalho

Tipo de Decr.
Benefício 7174

-

Sim

Margem de
Preferência
(%)

Grupo

Consistente?

Ação

-

-

Sim

Visualizar

Um registro encontrado.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0592391)

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

10/09/2019 15:17:21

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00050/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Serviço

27456 - Licenciamento de direitos permanentes de uso de softwarepara estação de trabalho

Descrição Detalhada
Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM), conforme especificações do edital e
seus anexos.

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Sem Benefício

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
140.293,80

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

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante

14/08/2019

153.000,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

02.213.325/0001-88 PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0592391)

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações
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SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1074/2/3, das 11h00 às
19h00. Recebimento das propostas: até 27/09/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 27/09/2019, às 11h30.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019 - UASG 60001
Nº Processo: 015129/19-00.11. Objeto: Prestação de serviços especializados de
comunicação social.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/09/2019 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Praça Dos Tribunais Superiores, Ed. Sede, Sala 1103, - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/60001-5-00051-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 11/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
23/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível nos sites: www.stm.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

São Paulo, 10 de setembro de 2019.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA
Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2019 - UASG 90030

ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA GOMES
Coordenadora de Licitações e Contratos

Nº Processo: 0004911-98.2019. Objeto: Prestação de serviços continuados em manutenção
predial, preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de
equipamentos, ferramentas e alguns insumos apropriados para a execução dos serviços para os
prédios sede e anexo do TRF4.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/09/2019 das 11h00 às
17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00039-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 11/09/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

(SIASGnet - 10/09/2019) 60001-00001-2019NE000109

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNIC Nº 22/2019
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº TRF2-EOF2019/102. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços continuados de jornalismo na Assessoria de Comunicação
Institucional do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (ACOI/TRF2).

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral
(SIASGnet - 09/09/2019) 90030-00001-2019NE500106

MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora Geral

SECRETARIA-GERAL

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Claro S.A.; Objeto: Prestação de serviços
especializados em Serviço Móvel Pessoal - SMP, pós-pago, com serviço de dados e
chamadas locais, VC1, ilimitadas, a custo zero para os equipamentos integrantes do grupo
empresarial (mesmo CNPJ); e serviço de longa distância nacional (VC2 e VC3), com
fornecimento de aparelhos em regime de comodato para usuários deste E. Tribunal;
Fundamento legal: Lei 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e Lei nº 8.666/93; Modalidade de
Licitação: Pregão Eletrônico nº 043/2019; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa:
33.90.39.58; Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Valor GLOBAL Estimado deste
Contrato é de R$ 122.779,32 (cento e vinte e dois mil, setecentos e setenta e nove reais
e trinta e dois centavos); Data da assinatura: 05/09/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00154;
Contrato nº 032/2019.

Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0005242-80.2019. Ata de Registro de Preços
nº 34/2019. OBJETO: Registro de preços de suprimentos de informática. PE: 28/2019.
Fornecedor: RAPHAEL SILVA ARAÚJO - ME. Preço unitário Item 02: R$ 399,70. VIGÊNCIA:
06.09.2019 a 06.03.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto
7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo e Raphael Silva
Araujo, Fornecedor.

(SIDEC - 10/09/2019) 090028-00001-2019NE000298

ESTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0005242-80.2019. Ata de Registro de Preços
nº 33/2019. OBJETO: Registro de preços de suprimentos de informática. PE: 28/2019.
Fornecedor: A H DA S MORAES - ME. Preço unitário Item 01: R$ 55,00. VIGÊNCIA:
09.09.2019 a 09.03.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto
7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo e Anderson
Henrique da Silva Moraes, Fornecedor.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000818, emitida em 03/09/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: COMERCIAL MARELLY EIRELI. Objeto: aquisição de material de consumo para
copa e cozinha (Ata n.º 020/2019). 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$ 2.113,00 (dois mil, cento e
treze reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00496.04.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0005242-80.2019. Ata de Registro de Preços
nº 35/2019. OBJETO: Registro de preços de suprimentos de informática. PE: 28/2019.
Fornecedor: EVEREST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME. Preço unitário Item 04: R$
1.373,97. VIGÊNCIA: 09.09.2019 a 09.03.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93,
10.520/02 e Decreto 7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Márcio Bernardes Jardim, Diretor
Administrativo e Layane Campos dos Santos, Fornecedora.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000812, emitida em 29/08/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI. Objeto: Aquisição de material
de consumo - impressos (Ata n.º 004/2019). 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$ 3.450,00
(três mil, quatrocentos e cinquenta reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00462.02

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO QUARTO ao Contrato nº 43/2015. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: Claro S/A. OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato, cujo objeto é a
prestação de serviços telefônicos de Longa Distância Nacional, por mais 12 meses, a partir
de 10/09/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 107760; ND 3390-40; NE 2019NE500388.
VALOR ESTIMADO ANUAL: R$ 14.892,00. PA: 0006295-38.2015. ASSINATURA: Márcio
Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 28.08.2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO
Processo SEI n.º 0022883-11.2019.4.03.8000; Objeto: Contratação de 06 (seis) inscrições
para o curso "VMWare vSphere: Optimize and Scale [V6.7]", in company; Contratada: KA
Solution Informática Ltda (CNPJ nº 04.527.228/0001-95); Valor Total: R$38.000,10 (trinta e
oito mil reais e dez centavos); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o
artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Paulo Roberto Serraglio Júnior,
Diretor-Geral; Ratificação: Therezinha Astolphi Cazerta, Desembargadora Federal
Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0011804-31.2018. Objeto: Prestação de serviços de extensão de
garantia/suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM), conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/09/2019
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00050-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 11/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
27/09/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019
Processo SEI nº 0041999-37.2018.4.03.8000.
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 3623 de 13/08/2019, torna público que
o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 014/2019, aquisição de copo de papel descartável em
formato de envelope de 85 ml para líquidos frios e dispensador de copos, que resultou
fracassado para os Lotes 1 e 2, em razão da desclassificação das propostas
apresentadas.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 10/09/2019) 70011-00001-2019NE000032

São Paulo, 10 de setembro de 2019.
ALEX YORIOKA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE RESCISÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n.º 0001691-61.2015.4.03.8000. Espécie: Termo de Resilição Unilateral.
Partícipes: Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3, CNPJ n.º 59.949.362/0001-76,
e ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ n.º 04.310.392/0001-46.
Signatários: Gabinete da Conciliação, Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso
do Sul e Central de Conciliação de Campo Grande. Objeto: resilição unilateral do Acordo
de Cooperação n.º 01.0009.2017. Data da Assinatura: 09/09/2017. Vigência: a partir da
publicação. Valor: Não haverá transferência de recursos financeiros entre os partícipes.
Signatários: pelo TRF3: Therezinha Astolphi Cazerta (Desembargadora Federal
Presidente), pelo Gabinete da Conciliação: Paulo Fontes (Desembargador Federal
Coordenador), pela Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul: Ricardo
Damasceno de Almeida (Juiz Federal Diretor do Foro) e pela Central de Conciliação de
Campo Grande: Raquel Domingues do Amaral Corniglion (Juíza Federal
Coordenadora).

PAD n.º 2491/2017. OBJETO: Locação de imóvel em Prado/BA. FAVORECIDO: ALMIR
CHAVES NOBRE FILHO. 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$ 3.000,00. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira, em 09/09/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019-RP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2019 - UASG 70013

Processo SEI nº 0022024-92.2019.4.03.8000
Registro de Preços para aquisição de microcomputador de alto desempenho Workstation. Obtenção do edital: a partir de 12/09/2019, às 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo -

Nº Processo: 9327/2019. Objeto: Contratação de serviço de limpeza e desinfecção nos
dutos dos sistemas de ar condicionado do Edifício Sede, Edifício Anexo e Prédio dos
Cartórios Eleitorais da Capital, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 11/09/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr.
150, Paralela - Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019091100134

AVISO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, torna sem efeito o extrato de
dispensa de licitação publicado no Diário Oficial da União, edição de 27 de maio de 2019,
seção 3, página 120. PAD 2.491/2017.
Salvador - BA, 10 de setembro de 2019.
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA
Diretor-Geral

134

Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0593020)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2019.

À CPREG, após publicação do Aviso de Licitação no
DOU e no Portal da Transparência, para realização do
certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 11/09/2019, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593028 e o código CRC 8C6548DF.
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DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2019.
Senhor Coordenador,
A Empresa Dec@atron Automoção e TI. solicita os esclarecimentos descritos
no evento 0593747.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 12/09/2019, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593748 e o código CRC B228AD72.
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.

Sr. Pregoeiro,
Quanto
ao
pedido
de
esclarecimentos,
doc. 0593747, informamos que para ambas as questões
apresentadas o entendimento apresentado pela empresa está
correto, devendo o suporte técnico ser prestado diretamente
pela VMware, desenvolvedora da solução, e o pagamento será
realizado em parcela única após a conferência do objeto e
recebimento da nota fiscal.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 13/09/2019, às 08:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594096 e o código CRC 14B7B02F.
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão 50/2019 no sistema
ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida em casos
tais:

"Esclarecimento 13/09/2018 08:49:22
O Pregoeiro recebeu o seguinte Pedido de Esclarecimento:
Seguem esclarecimentos referentes ao pregão eletrônico nº 50/2019 do conceituado
órgão Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas:
1. Entendemos que o suporte e a disponibilização das subscrições serão dados
diretamente pela VMWARE e inclusive os chamados serão abertos diretamente
nos meios disponibilizados por este fabricante, sendo a contratada responsável
pela revenda deste serviço e pelo Contrato. Está correto o nosso entendimento?
2. No tocante ao Pagamento, entendemos do contexto que o objeto licitado será
pago em uma única parcela no prazo definido no Edital, tendo como referência o
dia da entrega da Nota Fiscal. Está correto o entendimento?"
"Resposta 13/09/2019 08:49:22
Instada a manifestar-se, a Unidade Requisitante registrou: “Quanto ao pedido de
esclarecimentos, doc. 0593747, informamos que para ambas as questões
apresentadas o entendimento apresentado pela empresa está correto, devendo o
suporte técnico ser prestado diretamente pela VMware, desenvolvedora da solução, e o
pagamento será realizado em parcela única após a conferência do objeto e recebimento
da nota fiscal."

Respeitosamente,

Despacho PREG 0594174
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Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/09/2019, às 09:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594174 e o código CRC C6234BFE.
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.

À CPREG,
Sr. Pregoeiro, comunico que foi divulgado o
esclarecimento referente ao Pregão nº 50/2019 no Portal da
Transparência.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 13/09/2019, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594209 e o código CRC 9BE4E0EB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2019.
Senhor Coordenador,
A Empresa Dec@atron Automoção e TI. solicita os esclarecimentos descritos
no evento 0597967.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/09/2019, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597969 e o código CRC A1847773.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho PREG 0597969

0597969v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Quanto ao questionamento 0597967, apresentado
pela empresa DECATRON, conﬁrmamos que a entrega do
objeto poderá ser feita de forma remota.
No entanto, esta unidade Administrativa não possui
conhecimento sobre como se dará o tratamento relativo à
retenção do ISS e desta maneira sugerimos, salvo melhor
juízo,
que
o
questionamento
seja encaminhado
à
Coordenadoria de Orçamento e Finanças.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 23/09/2019, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598249 e o código CRC F08BA88B.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho COINF 0598249

0598249v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2019.
Senhor Coordenador,
A Empresa Dec@atron Automoção e TI. solicita os esclarecimentos descritos
no evento 0597967, no que diz respeito à retenção do ISS, conforme despacho
proferido pela COINF, evento 0598249.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/09/2019, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598265 e o código CRC 42C9A3F8.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho PREG 0598265

0598265v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2019.

À SGF,
Considerando o encaminhamento do despacho
PREG (0598265), envio os autos eletrônicos para
esclarecimento da questão tributária ali apontada.
Registro apenas a necessidade da análise integrada
da legislação especiﬁca com os Decretos publicados pela
Prefeitura Municipal de Maceió que estipula obrigações
acessórias especíﬁcas para a regra do artigo 3º da Lei
Complementar 116/2003.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/09/2019, às 19:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598275 e o código CRC A7EC0157.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0598275

0598275v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.

À COFIN.
Senhor Coordenador,
Considerando os despachos 0598275 e 0598265,
que solicitam esclarecimentos sobre o local de incidência do
ISSQN devido na prestação de serviço de suporte técnico em
informática e manutenção de programas de computação.
Considerando que na execução do serviço, mesmo
ocorrendo de forma remota, poderão ser acessados sistemas
instalados em servidores de informática localizados neste
Tribunal, conforme informação prestada verbalmente por
servidor da STI deste Regional.
Entendemos, smj, que, apesar da Lei Complementar
nº 116/2003 elencar que nesse tipo de serviço o ISS é devido
no local do estabelecimento prestador, o Decreto Municipal
de Maceio nº 8624, de 06/09/2018, exige que o tomador
sediado em Maceió deve reter e recolher o imposto para este
município, caso o prestador não esteja inscrito no Cadastro
de Empresas não Estabelecidas no Município de Maceió CENE.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 24/09/2019, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho SGF 0598770
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598770 e o código CRC 9F31A2B2.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho SGF 0598770

0598770v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.

À PREG,
Em atendimento ao despacho PREG (0598265),
encaminho manifestação da SGF (0598770) acerca do ponto
questionado pela empresa contratada.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/09/2019, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598833 e o código CRC 66AAA065.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0598833

0598833v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão 50/2019 no sistema
ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida em casos
tais:
"Esclarecimento 24/09/2019 18:01:15
O Pregoeiro recebeu o seguinte Pedido de Esclarecimento:
"Considerando que conforme respondido em questionamento anterior, o suporte e
atendimento serão feitos diretamente pela VMWARE de forma remota, entendemos que
os serviços relacionados a este processo serão exclusivamente remotos, não havendo
nenhuma intervenção local. Tanto a renovação do suporte quanto o direito às
subscrições, inclusive como definido no Termo de Referência serão entregues também
de forma remota para o e-mail coinf@tre-al.jus.br, ou seja a prestação do serviço, a
entrega e faturamento serão remotos. Desta forma, entendemos que estes serviços
de suporte e subscrição serão faturados considerando exclusivamente o ISS do
município da contratada, não havendo retenção na fonte deste tributo. Está correto o
nosso entendimento?".

"Resposta 24/09/2019 18:01:15
Instada a manifestar-se, as Unidades Requisitantes registraram: "Despacho COINF:
´Quanto ao questionamento 0597967, apresentado pela empresa DECATRON,
confirmamos que a entrega do objeto poderá ser feita de forma remota. No entanto,
esta unidade Administrativa não possui conhecimento sobre como se dará o
tratamento relativo à retenção do ISS e desta maneira sugerimos, salvo melhor juízo,
que o questionamento seja encaminhado à Coordenadoria de Orçamento e Finanças."
Despacho SGF/COFIN: "Considerando os despachos 0598275 e 0598265, que solicitam
esclarecimentos sobre o local de incidência do ISSQN devido na prestação de serviço
de suporte técnico em informática e manutenção de programas de computação.
Considerando que na execução do serviço, mesmo ocorrendo de forma remota,
poderão ser acessados sistemas instalados em servidores de informática localizados
neste Tribunal, conforme informação prestada verbalmente por servidor da STI deste
Regional. Entendemos, smj, que, apesar da Lei Complementar nº 116/2003 elencar que
nesse tipo de serviço o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, o Decreto
Municipal de Maceio nº 8624, de 06/09/2018, exige que o tomador sediado em Maceió
deve reter e recolher o imposto para este município, caso o prestador não esteja
Despacho PREG 0598883
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inscrito no Cadastro de Empresas não Estabelecidas no Município de Maceió - CENE.".

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/09/2019, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598883 e o código CRC 71C7D175.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho PREG 0598883

0598883v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.

À CPREG,
Senhor
Pregoeiro,
informo-lhe
que
os
esclarecimentos foram devidamente divulgados no Portal da
Transparência.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/09/2019, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599349 e o código CRC 287230D7.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho SLC 0599349

0599349v1

SEI 0011804-31.2018.6.02.8000 / pg. 226

Proposta Infiniit Soluções Inteligentes em TI Ltda. (0600745)
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Proposta Infiniit Soluções Inteligentes em TI Ltda. (0600745)
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DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2019.

Senhor Coordenador de Infraestrutura,
Solicita-se a análise de suﬁciência do
ofertado, conforme se registra no evento 0600745.
Assinala-se que a reabertura
marcada para o dia 30/09/2019, às 15:00h.

da

objeto

sessão

está

Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE,
Pregoeiro, em 27/09/2019, às 12:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600746 e o código CRC 7493659E.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho PREG 0600746

0600746v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2019.

À CPREG
Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao Despacho PREG 0600746, informo
que a Proposta 0600745 é tecnicamente compatível com o
objeto licitado.
Nunca demais lembrar que o objeto, um vez
contratado,
será,
como
indispensável,
conferido
novamente quando de sua efetiva entrega.
Cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/09/2019, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600774 e o código CRC 2C8D974D.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho COINF 0600774

0600774v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.

Ao Senhor Pregoeiro, solicito informar o status de
tramitação do pregão veiculado nestes autos.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/10/2019, às 21:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606680 e o código CRC 41AFDCDD.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0606680

0606680v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
EXCELENTÍSSIMOSR
DESEMBARGADOR
PRESIDENTE
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
RECURSO PREGÃO
ELETRÔNICO ADM.

ELETRÔNICO

Nº

50/2019

–

DO

PROCESSO

OBJETO: Extensão de garantia e suporte para o Contrato VMware.
RECORRENTE:
OST
COMÉRCIO
E
CONSULTORIA
INFORMÁTICA LTDA CNPJ 74.556.069/0001-32

DE

RECORRIDO: EMPRESA INFINIIT SOLUÇÕES INTELIGENTES EM
TI LTDA CNPJ 10.933.831/0001-70
Trata-se de Recursos Administrativo interposto pela
licitante OST COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA
LTDA CNPJ 74.556.069/0001-32, na sessão do Pregão Eletrônico nº
50/2019, com fundamento no item 13.1 do referido diploma legal, c/c
Lei 10.520/02 e Dec. 54.50/05, contra ato do pregoeiro de aceitação e
habilitação de proposta apresentada pela EMPRESA INFINIIT
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA CNPJ 10.933.831/0001-70
decidir:

Presentes os pressupostos processuais, passamos a

Tratando-se de pregão, compete à administração deﬁnir, em função
do objeto a ser contratado, a conveniência de inserir no no Edital as
exigências habilitatórias pertinentes à qualificação técnica.
A busca pela melhor proposta é uma das ﬁnalidades da
Licitação (art. 3º da lei 8.666/93). Por isso não podem ser adotadas
medidas que comprometam decisivamente o caráter competitivo do
certame, por conseguinte as exigências de qualiﬁcação técnica deve
Despacho PREG 0608822

SEI 0011804-31.2018.6.02.8000 / pg. 270

se restringir ao estritamente indispensável
cumprimento das obrigações.

para garantia do

A intenção de recurso está estritamente fundamentada na
necessidade de comprovação de licença técnica pela WMware, esta
viabilizaria a habilitação do licitante para execução do pretenso
objeto da licitação em questão, motiação apresentada de forma
acertada pela empresa Recorrente, razão pela qual, em
complementação ao ATESTO DE CONFORMIDADE TÉCNICA, a
Unidade Requisitante TI/TRE-AL
diligenciou e constatou que a
Empresa Recorrida ATENDE aos requisitos técnicos exigidos no
Edital e anexos, pesquisa realizada no
endereço eletrônico:
"https://partneriocator.wmware.com/apex/PartnerView"), com fulcro
no item 10.8 do Edital:

"Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios
oﬁciais de órgãos e entidades emissoras de certidões
constitui meio legal de prova".(documento comprobatório
junto aos autos eletrônicos de nº 0011804-31.2018, doc. nº
0608432 - TRE-AL)
Portanto, considerando o atesto de conformidade da proposta
pela área requisitante, atestados de qualiﬁcação técnica
apresentados e comprovação no site oﬁcial da WMware, não há falar
em ilegalidade pela ausência de requisitos de qualiﬁcação técnica
especíﬁca, exigidos no item 3.1 -Termo de Referência ANEXO I, até
porque eventual excesso nos requisitos representa limitação à
competitividade.
Quanto ao argumento relacionado com a ausência de
planilhas de formação de preços e custos pela, este não foi objeto da
intenção de recorrer, considera-se que a fase recursal, na modalidade
pregão, é una, vale dizer, todas as irresignações dos licitantes devem
ser manifestadas em um único momento ao ﬁnal da sessão de
julgamento, quando conhecido o vencedor do certame, nos termos do
art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/02, não obstante o EDITAL
NÃO EXIGIR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS.
Pelo exposto, conhecemos do RECURSO INTERPOSTO para
negar o provimento ao Recorrente, mantenho a decisão de
habilitação da EMPRESA INFINIIT SOLUÇÕES INTELIGENTES
EM TI LTDA CNPJ 10.933.831/0001-70, depreende-se do art. 8º,
inc. IV, do Dec. nº 5.450/05, c/c item 13.3 Edtial 21/2019 TRE/AL,
que o pregoeiro, mantendo sua decisão, deverá encaminhar os
recurso interposto para apreciação do mérito recursal à Autoridade
Hierarquicamente Superior.
Respeitosamente.
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WEBER BEZERRA CAVALCANTI
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA FIM
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 15/10/2019, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608822 e o código CRC 6FD1C0FA.
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.

De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente
remeto os presentes autos à Assessoria Jurídica da
Presidência.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 15/10/2019, às 14:47, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608924 e o código CRC E75F79C8.
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PROCESSO

:

INTERESSADO :
ASSUNTO

:

0011804-31.2018.6.02.8000
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
Recurso. OST Comércio e Consultoria de Informática Ltda. Pregão eletrônico nº 50/2019.

Parecer nº 2203 / 2019 - TRE-AL/PRE/AJPRES
Senhor Presidente,
Cuida-se de Recurso interposto pela empresa OST
COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA. contra ato
do senhor pregoeiro pela aceitação e habilitação da proposta
apresentada pela empresa INFINIIT SOLUÇÕES INTELIGENTES EM
TI LTDA., no Pregão Eletrônico nº 50/2019, que tem por objeto a
prestação de serviços de extensão de garantia/suporte do produto
VMware Site Recovery Manager (SRM), conforme consta do item 1
do edital do citado pregão eletrônico (0592373).
Em suas razões recursais (0608140), a licitante OST
Comércio e Consultoria de Informática Ltda. alega que, conforme
exigência contida no edital - item 3.1 -, a participante do certame
d e v e "comprovar ter autorização oﬁcial da VMware para
comercializar os serviços pretendidos", condição que, segundo
aﬁrma, a licitante vencedora não conseguiu cumprir no momento
oportuno, o que ensejaria a sua desclassificação.
Além disso, argumenta que a recorrida não apresentou a
planilha de formação de preços e custos, exigida no item 9.1 do
Edital, o que, segundo alega, também seria causa de desclassiﬁcação
da proposta.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja
desclassiﬁcada a proposta da recorrida, por inobservância do item
9.1, do Edital, e do item 3.1, do Termo de Referência.
Nas contrarrazões (0608142), a empresa
Soluções Inteligentes em TI Ltda. sustenta que:

INFINIIT

"O documento que não teria sido fornecido
pela ora Recorrida seria uma comprovação
oﬁcial do fabricante VMware de que a
empresa licitante é autorizada a fornecer os
produtos descritos no Edital.
Tal documento é referido apenas no Anexo I do
Edital (Termo de Referência), ou seja, não é
um dos documentos previstos no item 10 do
Edital "Da Habilitação". Logo, não houve
descumprimento ao previsto no item 9.1 do
Edital, uma vez que o documento supracitado
não estava previsto no rol dos documentos
referentes à habilitação.
De qualquer forma, é evidente que a ora
Recorrida é autorizada a vender os produtos
objeto do certame, até porque comprovou,
mediante os atestados de qualiﬁcação técnica,
que já vendeu a outros órgãos públicos os
produtos VMware (Superior Tribunal de
Justiça e Ministério Público do Trabalho)
estando inclusive em plena vigência tais
contratos de fornecimento.
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Além disso, a informação sobre os parceiros
oﬁciais do fabricante VMware que podem
comercializar os seus produtos/soluções é
pública e pode ser comprovada através do site
https://partnerlocator.vmware.com,
onde
consta os dados da empresa ora Recorrida
como parceira do fabricante. Para uma
consulta direta na ferramenta VMware Partner
Locator
pode-se
utilizar
o
link
https://partnerlocator.vmware.com/#sort=relevancy&cn=infiniit.
Ou seja, não se faz necessário um documento
oﬁcial emitido pelo fabricante para comprovar
a parceria entre a empresa e o fabricante."
Destaca, por ﬁm, que o excesso de formalismo é
prejudicial à Administração, e que vai de encontro aos princípios
ligados à licitação.
Requer, portanto, a improcedência do recurso interposto.
Ao apreciar as alegações registradas na peça recursal e
nas contrarrazões, o pregoeiro deste Tribunal negou provimento ao
recurso apresentado, a ﬁm de manter a decisão que habilitou a
licitante INFINIIT SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA., no
pregão eletrônico nº 50/2019 (0608821 e 0608822).
Em vista da decisão proferida, o senhor pregoeiro
remeteu o recurso para apreciação da autoridade superior.
Após, vieram os
pronunciamento (0608924).

autos

a

esta

assessoria,

para

É o que se tinha a relatar.
A irresignação da recorrente funda-se no fato de que,
dentre os documentos apresentados pela licitante vencedora, não
consta a comprovação de que a recorrida tenha autorização oﬁcial da
VMware para comercializar os serviços descritos no objeto do Edital.
Alega-se, portanto, o descumprimento do item 3.1 do Termo de
Referência (Anexo I do edital), o que supostamente ensejaria a
desclassificação da proposta vencedora.
Ocorre, no entanto, como bem destaca o senhor
pregoeiro, "a Unidade Requisitante TI/TRE-AL diligenciou e
constatou que a Empresa Recorrida ATENDE aos requisitos técnicos
exigidos no Edital e anexos, pesquisa realizada no endereço
eletrônico: "https://partineriocator.wmware.com/apex/PartnerView"),
com fulcro no item 10.8 do Edital", que assim prescreve:
"10.8. Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação
pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui
meio legal de prova."
Observa-se dos autos que, além de presentes o atesto de
conformidade técnica da proposta apresentada pela vencedora e do
atesto de capacidade técnica, foi juntada comprovação de que a
empres a Inﬁniit Soluções Inteligentes em TI está apta a
comercializar a licença VMware, conforme documento constante do
ev ent o 0608432, após diligência realizada pela unidade de TI
interessada.
Como se vê, a diligência está amparada em norma
previamente ﬁxada no edital (item 10.8), conferindo, assim, à
veriﬁcação, a validade necessária como meio de prova, para ﬁns de
habilitação.
Com razão, portanto, o senhor pregoeiro, quanto aﬁrma
que, "considerando o atesto de conformidade da proposta pela área
requisitante, atestados de qualiﬁcação técnica apresentados e
comprovação no site oﬁcia da WVware, não há falar em ilegalidade
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pela ausência de requisitos de qualiﬁcação técnica especíﬁca,
exigidos no item 3.1 - Termo de Referência ANEXO I, até porque
eventual
excesso nos
requisitos
representa
limitação à
competitividade."
No que se refere a ausência de planilhas de formação de
preços e custos, cabe ressaltar que esse fundamento, lançado nas
razões do recurso, não foi objeto da intenção de recurso, fase
instaurada após declarado o vencedor e momento em que qualquer
licitante poderá declarar sua intenção de recorrer de forma
motivada, lançando, na ocasião, os fundamentos da irresignação com
a decisão.
Ademais, cumpre registrar que o Edital não exigia a
planilha de formação de preços, como bem lembrado pelo pregoeiro.
Pelo exposto, não subsistem razões para o provimento do
recurso impetrado pelo licitante, sendo acertado o entendimento do
Pregoeiro que negou fazer a retratação de sua decisão impugnada.
Esta unidade consultiva sugere a Vossa Excelência, salvo
melhor entendimento, que conheça o recurso apresentado, para
negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão (0608133)
correspondente ao resultado do Pregão Eletrônico nº 50/2019, que
apontou a empresa Inﬁniit soluções inteligentes em TI LTDA como
vencedora do certame.

Excelência.

É

o

parecer.

À

consideração

superior

de

Vossa

Respeitosamente,
Pedro Augusto de Holanda Falcão
exercício

Analista Judiciário - Assessor Jurídico da Presidência em

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO DE HOLANDA FALCÃO,
Assessor Jurídico Substituto, em 23/10/2019, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

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

: 0011804-31.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO

: Pregão Eletrônico nº 50/2019. Recurso.

Decisão nº 3213 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Cuida-se de recurso atravessado pela empresa OST
COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA. que
pretende a reforma da decisão do Senhor Pregoeiro que aceitou e
habilitou a proposta apresentada pela empresa INFINIIT SOLUÇÕES
INTELIGENTES EM TI LTDA.
Referida decisão foi observada nos autos do Pregão
Eletrônico nº 50/2019, cujo objetivo tem por objeto a prestação dos
serviços de extensão de garantia/suporte ao produto VMware Site
Recovery Manager (SRM).
Alegou a insurgente que a habilitada não comprovou ter
autorização oﬁcial da VMware para comercializar serviços do tipo
ora em certame, consoante a exigência do item 3.1 do edital, além de
não apresentar planilha de formação de preços e custos, a teor do
item 9.1 do mesmo instrumento de regência. Em contrarrazões,
alegou a recorrida, no essencial:

“’O documento que não teria sido fornecido
pela ora Recorrida seria uma comprovação
oﬁcial do fabricante VMware de que a
empresa licitante é autorizada a fornecer os
produtos descritos no Edital.

Tal documento é referido apenas no Anexo I do
Edital (Termo de Referência), ou seja, não é
um dos documentos previstos no item 10 do
Edital "Da Habilitação". Logo, não houve
descumprimento ao previsto no item 9.1 do
Edital, uma vez que o documento supracitado
não estava previsto no rol dos documentos
referentes à habilitação.
De qualquer forma, é evidente que a ora
Recorrida é autorizada a vender os produtos
objeto do certame, até porque comprovou,
mediante os atestados de qualiﬁcação técnica,
que já vendeu a outros órgãos públicos os
produtos VMware (Superior Tribunal de
Justiça e Ministério Público do Trabalho)
estando inclusive em plena vigência tais
contratos de fornecimento.
Além disso, a informação sobre os parceiros
oﬁciais do fabricante VMware que podem
comercializar os seus produtos/soluções é
pública e pode ser comprovada através do site
https://partnerlocator.vmware.com,
onde
consta os dados da empresa ora Recorrida
como parceira do fabricante. Para uma
consulta direta na ferramenta VMware Partner
Locator
pode-se
utilizar
o
link
https://partnerlocator.vmware.com/#sort=relevancy&cn=infiniit.
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Ou seja, não se faz necessário um documento
oﬁcial emitido pelo fabricante para comprovar
a parceria entre a empresa e o fabricante.’”

Saliente-se que o Senhor Pregoeiro negou provimento ao
recurso, mantendo o ato vergastado e, a seguir, remeteu os autos a
esta Presidência para análise.
Passando à análise do recurso, constato que, no que diz
respeito à alegação de que a recorrida não tem habilitação para
comercializar a solução objeto de disputa, houve diligência
processual pela unidade requisitante que constatou a sua adequação
aos requisitos do Edital. Está apta, pois, à comercialização de
licenças VMware (0608432).
A seguir, e quanto à alegada ausência de planilhas de
formação de preços e custos, cabe destacar, conforme corrobora a
Assessoria Jurídica desta Presidência:

“ … que esse fundamento, lançado nas razões
do recurso, não foi objeto da intenção de
recurso, fase instaurada após declarado o
vencedor e momento em que qualquer licitante
poderá declarar sua intenção de recorrer de
forma motivada, lançando, na ocasião, os
fundamentos
da
irresignação
com
a
decisão.Ademais, cumpre registrar que o
Edital não exigia a planilha de formação de
preços, como bem lembrado pelo pregoeiro.”

Tudo posto, constato que não existem razões suﬁcientes
para inﬁrmar a decisão do Senhor Pregoeiro. Dessa forma, acato o
que sugere a Assessoria Jurídica desta Presidência e, com isso,
conheço do recurso apresentado para, não encontrando nele os
fundamentos necessários, negar-lhe provimento.
Sigam os autos à Secretaria de Administração para os
necessários registros, publicação e ciência das partes interessadas.
A seguir, providencie-se a necessária análise de
conformidade do procedimento para fins de homologação do certame.

Desembargador ORLANDO ROCHA FILHO
Desembargador Eleitoral no Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 24/10/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico
Nº 00050/2019
Às 17:41 horas do dia 24 de outubro de 2019, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00050/2019,
referente ao Processo nº 0011804-31.2018, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA
aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.
**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos
Item: 1
Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Estação de Trabalho
Descrição Complementar: Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM), conforme
especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 140.293,8000
Situação: Adjudicado com decisão
Adjudicado para: INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA , pelo melhor lance de R$ 55.190,0000 .

Visualizar Recurso do Item
Eventos do Item
Evento
Volta de
Fase
Adjudicado

Data

Observações

27/09/2019
Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
10:10:25
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI
24/10/2019
LTDA, CNPJ/CPF: 10.933.831/0001-70, Melhor lance: R$ 55.190,0000, Motivo: De acordo com a
17:41:04
Decisão da Presidência proferida nos autos do Processo Eletrônico 0011804-31.2018.6.02.8000.

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/TermoJulg.asp?prgCod=808059&acao=J&tipo=t
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Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisõess
DECISÃO DA AUT. COMPETENTE: MANTÉM DECISÃO PREGOEIRO
Decisão nº 3213 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Cuida-se de recurso atravessado pela empresa OST COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA. que pretende
a reforma da decisão do Senhor Pregoeiro que aceitou e habilitou a proposta apresentada pela empresa INFINIIT
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI LTDA.
Referida decisão foi observada nos autos do Pregão Eletrônico nº 50/2019, cujo objetivo tem por objeto a prestação
dos serviços de extensão de garantia/suporte ao produto VMware Site Recovery Manager (SRM).
Alegou a insurgente que a habilitada não comprovou ter autorização oficial da VMware para comercializar serviços do
tipo ora em certame, consoante a exigência do item 3.1 do edital, além de não apresentar planilha de formação de
preços e custos, a teor do item 9.1 do mesmo instrumento de regência. Em contrarrazões, alegou a recorrida, no
essencial:
“’O documento que não teria sido fornecido pela ora Recorrida seria uma comprovação oficial do fabricante VMware de
que a empresa licitante é autorizada a fornecer os produtos descritos no Edital.
Tal documento é referido apenas no Anexo I do Edital (Termo de Referência), ou seja, não é um dos documentos
previstos no item 10 do Edital "Da Habilitação". Logo, não houve descumprimento ao previsto no item 9.1 do Edital,
uma vez que o documento supracitado não estava previsto no rol dos documentos referentes à habilitação.
De qualquer forma, é evidente que a ora Recorrida é autorizada a vender os produtos objeto do certame, até porque
comprovou, mediante os atestados de qualificação técnica, que já vendeu a outros órgãos públicos os produtos VMware
(Superior Tribunal de Justiça e Ministério Público do Trabalho) estando inclusive em plena vigência tais contratos de
fornecimento.
Além disso, a informação sobre os parceiros oficiais do fabricante VMware que podem comercializar os seus
produtos/soluções é pública e pode ser comprovada através do site https://partnerlocator.vmware.com, onde consta os
dados da empresa ora Recorrida como parceira do fabricante. Para uma consulta direta na ferramenta VMware Partner
Locator pode-se utilizar o link https://partnerlocator.vmware.com/#sort=relevancy&cn=infiniit. Ou seja, não se faz
necessário um documento oficial emitido pelo fabricante para comprovar a parceria entre a empresa e o fabricante.’”
Saliente-se que o Senhor Pregoeiro negou provimento ao recurso, mantendo o ato vergastado e, a seguir, remeteu os
autos a esta Presidência para análise.
Passando à análise do recurso, constato que, no que diz respeito à alegação de que a recorrida não tem habilitação
para comercializar a solução objeto de disputa, houve diligência processual pela unidade requisitante que constatou a
sua adequação aos requisitos do Edital. Está apta, pois, à comercialização de licenças VMware (0608432).
A seguir, e quanto à alegada ausência de planilhas de formação de preços e custos, cabe destacar, conforme corrobora
a Assessoria Jurídica desta Presidência:
“… que esse fundamento, lançado nas razões do recurso, não foi objeto da intenção de recurso, fase instaurada após
declarado o vencedor e momento em que qualquer licitante poderá declarar sua intenção de recorrer de forma
motivada, lançando, na ocasião, os fundamentos da irresignação com a decisão.Ademais, cumpre registrar que o Edital
não exigia a planilha de formação de preços, como bem lembrado pelo pregoeiro.”
Tudo posto, constato que não existem razões suficientes para infirmar a decisão do Senhor Pregoeiro. Dessa forma,
acato o que sugere a Assessoria Jurídica desta Presidência e, com isso, conheço do recurso apresentado para, não
encontrando nele os fundamentos necessários, negar-lhe provimento.
Sigam os autos à Secretaria de Administração para os necessários registros, publicação e ciência das partes
interessadas.
A seguir, providencie-se a necessária análise de conformidade do procedimento para fins de homologação do certame.
Desembargador ORLANDO ROCHA FILHO
Desembargador Eleitoral no Exercício da Presidência
Fechar

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/Termojulg2.asp?prgCod=808059&ipgCod=22311034&Tipo=DA&seqSessao=1

Decisão Autoridade Competente (0613759)
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24/10/2019

ComprasNet

PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico

Nº 00050/2019

RESULTADO POR FORNECEDOR

10.933.831/0001-70 - INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA
Unidade de
ItemDescrição
Fornecimento
1 Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de
Unidade
Softwarepara Estação de Trabalho

Quantidade
1

Valor
Valor Global
Unitário
R$
R$
55.190,0000 55.190,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM) pelo
período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir do encerramento da vigência anterior para o Contrato VMware 462916977 (a
partir de 13/12/2019), conforme especificações do edital e seus anexos.

Total do Fornecedor:

Valor Global da Ata:

R$
55.190,0000

R$
55.190,0000

Voltar

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp

Termo Resultado por fornecedor (0613761)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2019.

Em cumprimento à Decisão 3213, da Presidência,
foram promovidos os necessários registros no Comprasnet
(0613757, 0613759 e 0613761), estando os autos aptos à
análise de conformidade prévia à homologação.
Dessa forma, remeto o feito à ACAGE.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/10/2019, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613762 e o código CRC FCEBEC80.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0613762

0613762v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011804-31.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: PE 50/2019. EXTENSÃO DE GARANTIA/SUPORTE DE VMWARE SITE RECOVERY MANGER - SMR.

Parecer nº 2279 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 50/2019 (SRP)
Objeto: Prestação de serviço de extensão de
garantia/suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SMR),
conforme Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) n.º
31/2018 (0483963), da Coordenadoria de Infraestrutura, e
especiﬁcações descritas no Anexo I do Edital Pregão nº
50/2019 (0592373).
Licitante vencedor:
1. INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI
LTDA., CNPJ Nº 10.933.831/0001-70, vencedor do Item 1, pelo
melhor lance unitário no valor de R$ 55.190,00 (cinquenta e cinco
mil cento e noventa reais) para aquisição de 1 (uma) unidade,
totalizando R$ 55.190,00 (cinquenta e cinco mil cento e noventa
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 (0585091).
Observado informe quanto à compatibilidade técnica da
proposta apresentada pelo licitante vencedor (0600745) às
exigências do Edital pela Unidade demandante, por meio do
Despacho COINF 0600774, não constando nos autos, contudo,
atestado de capacidade técnica comprovando o fornecimento de
serviços similares, em desacordo com o previsto no item 10.1, "d.1",
do Edital (0592373).
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
seguintes documentos:
* Nova Certidão SICAF ou outro documento similar que
permita comprovar a regularidade do licitante vencedor junto ao
FGTS e ao fisco municipal;
* Lista de veriﬁcação a ser efetivada pelo pregoeiro
responsável pelo certame licitatório de acordo com o que preceitua o
art. 1º, XI, da Portaria da Presidência n.º 226/2018;
* Atestado de capacidade técnica comprovando
o fornecimento de serviços similares pelo licitante vencedor,
atendendo-se ao previsto no item 10.1, "d.1", do Edital.
Desta feita, ante a recomendação acima exarada,
sugerimos a devolução destes à Secretaria de Administração para
providências.

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

De acordo.

Parecer 2279 (0613819)
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À Secretaria de Administração.

Lisiana Teixeira Cintra
Assessora-Chefe em substituição
ACAGE

LISTA DE VERIFICAÇÃO de
atos
administrativos
atinentes à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

Item

1

Questionário

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 Não N/A Evento
Comprasnet
(10/09/19) - 0592391
SIM

DOU (11/09/19) 0593020

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
2

até R$ 650 mil (DOU e internet)

SIM

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

Comprasnet
(10/09/19) - 0592391
DOU (11/09/19) 0593020

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.

3

4

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.

Publicação (0593020)
- 11/09/2019
SIM

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
SIM
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ata Pregão 50/19
(0608131) 27/09/2019

Ata Pregão 50/19
(0608131)

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

5

6

O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

SIM

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM

Termo de Julgamento
(0613757)

Termo de Julgamento
(0613757)
Termo Resultado por
fornecedor (0613761)
SICAF - 0608128
Obs.:
FGTS - validade
expirada
Receita municipal validade expirada
Certidão trabalhista 0608127 (pág. 1)
Dec. inex. fatos super
- 0608116 (pág. 2)

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?
SIM

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.

Dec. não
trab. forçado 0608116 (pág. 3)
Concordância com
condições do Edital 0608116 (pág. 4)
Dec. menor 0608116 (pág. 5)
Dec. Acessibilidade 0608116 (pág. 6)
Dec. Elaboração
independente 0608116 (pág. 7)
Portal da
transparência -

Parecer 2279 (0613819)
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0608127 (pág. 2)

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

Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
10
SIM
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

Proposta - 0600745

Portal da
transparência 0608127 (pág. 2)
CADIN - 0608137

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 25/10/2019, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 25/10/2019, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613819 e o código CRC 9757D460.

0011804-31.2018.6.02.8000

0613819v15

Parecer 2279 (0613819)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2019.

Em atenção ao Parecer 2279, da ACAGE (0613819),
remeto os autos ao Sr. Pregoeiro, considerando as diligências
recomendadas, inclusive no que respeita a requisitos
habilitatórios.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/10/2019, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614631 e o código CRC AC29A78A.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0614631

0614631v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6529 - TRE-AL/PRE/PREG

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TREAL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA

SIM

NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
X
juntada da Portaria de sua nomeação?

0608046

II- Lances
2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
X
previsto no edital?
3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para X
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições
daquelas previstas no edital?

diferentes

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

X

JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

X

NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
X
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?
8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos

X

Informação 6529 (0614738)
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?
9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital?

X

X

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação
complementar
à
proposta
X
(manuais,certiﬁcados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

11 – Após a veriﬁcação de conformidade acima, a
classiﬁcação
das
propostas
apresentou- X
se adequada?

ATESTADOS 0614767

Conforme atesto de conformidade TÉCNICA Unidade de TI
PROPOSTA 0600745
CONFORMIDADE TÉCNICA TI 0600774

IV- JULGAMENTO
12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
X
preços praticados no mercado?

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

15.3 - RECEITA FEDERAL

X

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO OBRIGATÓRIA NA FASE DE
HABILITAÇÃO/ SIASG NA SESSÃO ELETRÕNICA O LICITANTE
ADIMPLENTE - 0608128.
APÓS JULGAMENTO RECURSO E TRAMINTAÇÃO NAS
UNIDADES ATUALIZAÇÃO SICAF - 0614767

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

ENCERRADA SESSÃO ELETRÕNICA, APÓS TRAMITAÇÃO NAS
UNIDADES DOCUMENTO SICAF ATUALIZADO CONFORME
ITEM 15 E COMPLEMENTAÇÃO/ ATULIZAÇÃO TRIBUNTOS
MUNICIPAIS

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

0608127

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0608137

X

0608116

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?
18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

Informação 6529 (0614738)
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18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
X
proposta;

CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte;

CONFORME ITEM 18.1

X

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

X

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)

V. DOC ITEM 16

V.DOC ITEM 16

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)

X

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital

VI - ATA
20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
X
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?
21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio?

X

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

X

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?

X

0608131

ASSINADA ELETRONICAMTENTE PELO PREGOEIRO. RETIFICO
A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO HERMÍNIO DE
BARROS NETO COMO EQUIPE DE APOIO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar X
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?
25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?
26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

X

X

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou

Informação 6529 (0614738)
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eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

PREGOEIRO 0613759

Encerrada a sessão eletrônica, as ações do pregoeiro são
concluídas. Ocorrendo recurso, e aceito pelo pregoeiro, o
resultado da decisão é publicado no COMPRASNET e
encaminhada imediatamente à autoridade superior para
decisão de mérito, conforme legislação pertinente.

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?

VIII – Procedimentos Finais
29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

x

Ocorrendo recurso, conclusos os atos do pregoeiro, se
mantida a decisão de habilitação o Termo de Adjudicação é da
responsabilidade da autoridade gestora Presidente do TRE/AL

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

x

Documento deverá ser juntado pela Autoridade Competente.

Proposta - v.doc. item 11
31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x

Resultado Fornecedor - Pelo Pregoeiro 0608133

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 28/10/2019, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614738 e o código CRC FB395940.

0011804-31.2018.6.02.8000

0614738v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2019.
Sr. Secretário de Administração.
Conforme solicitado por V.Sª, seguem documentos complementares e
saneadores do presente procedimento eletrônico.
LISTA DE VERIFICAÇÃO: 0614738
ATESTADOS/SICAF COMPLEMENTAÇÃO: 0614767
Respeitosamente.
PREGOEIRO
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 28/10/2019, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614772 e o código CRC CC4B68B2.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho PREG 0614772

0614772v1
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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 outubro de 2019.

Srª Coordenadora ACAGE.
Retorno os autos devidamente saneado pelo Sr. Pregoeiro,
lista de veriﬁcação evento sei nº 0614738 e documentos
complementares/atestados/sicaf
atualizado,
evento
sei
nº 0614767.
Atenciosamente.
Secretário de Administração TRE/AL
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/10/2019, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614784 e o código CRC 658EC2C9.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0614784

0614784v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011804-31.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: PE 50/2019. EXTENSÃO DE GARANTIA/SUPORTE DE VMWARE SITE RECOVERY MANAGER - SMR. REANÁLISE.

Parecer nº 2296 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 50/2019 (SRP)
Objeto: Prestação de serviço de extensão de
garantia/suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SMR),
conforme Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) n.º
31/2018 (0483963), da Coordenadoria de Infraestrutura, e
especiﬁcações descritas no Anexo I do Edital Pregão nº
50/2019 (0592373).
Licitante vencedor:
1. INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI
LTDA., CNPJ Nº 10.933.831/0001-70, vencedor do Item 1, pelo
melhor lance unitário no valor de R$ 55.190,00 (cinquenta e cinco
mil cento e noventa reais) para aquisição de 1 (uma) unidade,
totalizando R$ 55.190,00 (cinquenta e cinco mil cento e noventa
reais).

Retornam os autos a ﬁm de que seja dado continuidade
na análise quanto à regularidade do procedimento licitatório com
base na lista de veriﬁcação a seguir, estabelecida conforme Portaria
da Presidência n.º 226/2018, tendo em vista a juntada de
documentos visando atender aos apontamentos suscitados em
Parecer anterior dessa Assessoria técnica de n.º 2279/2019
(0613819).
Após diligência, foi apresentada Lista de veriﬁcação pelo
pregoeiro responsável pelo certame licitatório, por meio da
Informação n.º 6529 (0614738), segundo os ditames contidos no art.
1º, XI, da Portaria da Presidência n.º 226/2018;
Foram
juntadas
novas
certidões
(0614767), comprovando a regularidade do licitante vencedor junto
ao FGTS e ao fisco municipal.
Ademais, foi observado a colação de dois atestados de
capacidade técnica emitidos, respectivamente, pela Coordenadoria
de Contratos do Superior Tribunal de Justiça (0614767 - págs. 3 a 5),
e pela Diretoria de Administração da Procuradoria Geral do Trabalho
(0614767 - pág. 6), visando atender ao regramento contido no item
10.1, "d.1", do Edital que rege este procedimento (0592373).
Desta forma, reanalisado os autos, 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, desde que seja previamente ouvida, por
cautela, a Unidade demandante, a ﬁm de que esta se pronuncie
acerca da similaridade ou não dos serviços mensurados nos
atestados de capacidade técnica apresentados com os do objeto do
presente certame.
Face pontual apontamento, recomendamos a imediata
devolução destes autos à Secretaria de Administração para
providências, sugerindo a dispensa de seu retorno a essa Assessoria,
caso se veriﬁque prionunciamento favorável pela Unidade
demandante.

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

Parecer 2296 (0615029)
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De acordo.
À Secretaria de Administração.

Lisiana Teixeira Cintra
Assessora-Chefe em substituição
ACAGE

LISTA DE VERIFICAÇÃO de
atos
administrativos
atinentes à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

Item

1

Questionário

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 Não N/A Evento
Comprasnet
(10/09/19) - 0592391
SIM

DOU (11/09/19) 0593020

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
2

até R$ 650 mil (DOU e internet)

SIM

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

Comprasnet
(10/09/19) - 0592391
DOU (11/09/19) 0593020

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.

3

4

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.

Publicação (0593020)
- 11/09/2019
SIM

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
SIM
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ata Pregão 50/19
(0608131) 27/09/2019

Ata Pregão 50/19
(0608131)

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

5

6

O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

SIM

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM

Termo de Julgamento
(0613757)

Termo de Julgamento
(0613757)
Termo Resultado por
fornecedor (0613761)
SICAF - 0614767
Receita municipal 0614767 (pág. 2)
Certidão trabalhista 0608127 (pág. 1)
Dec. inex. fatos super
- 0608116 (pág. 2)
Dec. não
trab. forçado 0608116 (pág. 3)

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?
SIM

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.

Concordância com
condições do Edital 0608116 (pág. 4)
Dec. menor 0608116 (pág. 5)
Dec. Acessibilidade 0608116 (pág. 6)
Dec. Elaboração
independente 0608116 (pág. 7)
Portal da
transparência 0608127 (pág. 2)

Parecer 2296 (0615029)
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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

10

Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
SIM
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

Proposta - 0600745

Portal da
transparência 0608127 (pág. 2)
CADIN - 0608137

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 28/10/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 28/10/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615029 e o código CRC 1D041C8D.

0011804-31.2018.6.02.8000

0615029v8
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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 outubro de 2019.

Em atenção ao Parecer 2296, da ACAGE (0615029),
remeto os presnetes autos à COINF, no sentido de prestar o
esclarecimento acerca da similaridade ou não dos serviços
mensurados
nos
atestados
de
capacidade
técnica
apresentados com os do objeto do presente certame.
Caso a resposta seja aﬁrmativa, solicito que o feito
seja encaminhado diretamente à Diretoria-Geral, com vistas à
homologação do Pregão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/10/2019, às 19:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615363 e o código CRC 1208C115.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0615363

0615363v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2019.

À Diretoria-Geral
Sr. Diretor,
Na forma orientada pelo Despacho GSAD 0615363,
encaminho os autos para a homologação do pregão em tela,
não sem antes informar que há similaridade dos serviços
mensurados
nos
atestados
de
capacidade
técnica
apresentados com os do objeto do presente certame, em
atenção ao Parecer 2296, da ACAGE (0615029).
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/10/2019, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615556 e o código CRC BC84532E.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho COINF 0615556

0615556v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

CONCLUSÃO

Maceió, 29 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando a prestação e
serviço de extensão de garantia/suporte do produto VMware Site
Recovery Manager (SMR), conforme Documento de Oﬁcialização de
Demanda (DOD) nº 31/2018 (0483963), da Coordenadoria de
Infraestrutura, e especiﬁcações descritas no Anexo I do Edital
Pregão nº 50/2019 (0592373).
Constatada
a
regularidade
de
todos
os
atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à
Gestão, por meio do Parecer 2296 (0615029), e, uma vez prestados
os esclarecimentos pela unidade demandante (0615556), submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
para os ﬁns de homologação do presente pregão eletrônico, nos
termos disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, c/c o
art. 27 do Decreto nº 5.450/2005.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/10/2019, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615831 e o código CRC 0CA37D40.

0011804-31.2018.6.02.8000

Conclusão GDG 0615831

0615831v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011804-31.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
Homologação. Pregão eletrônico nº 50/2019. Serviço de extensão de garantia/suporte do produto VMware Site Recovery Manager
:
(SMR).

Decisão nº 3259 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em
vista o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão ACAGE (0615029), que atestou a legalidade de todo o certame, e
uma vez prestados os esclarecimentos pela unidade demandante
(0615556) , HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n.° 50/2019, em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0608131), cujo objeto é a contratação de serviço de extensão de
garantia/suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SMR),
conforme Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) nº
31/2018 (0483963), da Coordenadoria de Infraestrutura, e
especiﬁcações descritas no Anexo I do Edital Pregão nº
50/2019 (0592373), que foi adjudicado à empresa INFINIIT
SOLUÇÕES
INTELIGENTES
EM
TI
LTDA. , CNPJ Nº
10.933.831/0001-70, vencedora do Item 1, pelo melhor lance
unitário no valor de R$ 55.190,00 (cinquenta e cinco mil cento e
noventa reais) para aquisição de 1 (uma) unidade, totalizando R$
55.190,00 (cinquenta e cinco mil cento e noventa reais).
Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002, combinado com o Decreto nº 5.450/2005 (Regulamento
do Pregão na Forma Eletrônica) e nº 8.538/2015, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, AUTORIZO a
contratação.
À Secretaria de Administração para, na unidade
competente, adotar as providências que se ﬁzerem necessárias à
realização da contratação decorrente da presente Decisão.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 30/10/2019, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615960 e o código CRC 5A2FEC2B.

0011804-31.2018.6.02.8000

0615960v2
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04/11/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00050/2019
Às 14:21 horas do dia 04 de novembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 001180431.2018, Pregão nº 00050/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Estação de Trabalho
Descrição Complementar: Extensão de Garantia/Suporte do produto VMware Site Recovery Manager (SRM), conforme
especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 140.293,8000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: INFINIIT SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA , pelo melhor lance de R$ 55.190,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Volta de
Fase

27/09/2019
10:10:25

-

Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: INFINIIT SOLUCOES
INTELIGENTES EM TI LTDA, CNPJ/CPF: 10.933.831/0001-70, Melhor lance: R$
55.190,0000, Motivo: De acordo com a Decisão da Presidência proferida nos autos
do Processo Eletrônico 0011804-31.2018.6.02.8000.

24/10/2019
Adjudicado
17:41:04

Homologado

ANDREA
04/11/2019 CRISTINA
14:21:28
DE LIMA
BELCHIOR

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=808059&tipo=t

Termo de homologação - PE 50/2019 (0616978)
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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 novembro de 2019.

Sigam os autos à SLC, para as providências
necessárias ao cumprimento da Decisão 3259, 0615960.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/11/2019, às 14:40, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0616979 e o código CRC 35794309.

0011804-31.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0616979

0616979v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
05/11/19 19:07
USUARIO : QUINTELA
DATA EMISSAO : 05Nov19
NUMERO : 2019PE000634
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL :
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: STI. ANULAçãO PARCIAL. AJUSTE AO VALOR EFETIVAMENTE
CONTRATADO/LICITADO.

EVENTO ESF PTRES FONTE
ND
UGR
401083 1 084621 0100000000 339040

PI
VALOR
AOSI MANSOF
85.103,80

LANCADO POR : 36514101534 - QUINTELA
UG : 070011 05Nov19 19:04
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 05/11/2019, às 19:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0618071 e o código CRC 02115AAB.

0011804-31.2018.6.02.8000

SIAFI - Pré-Empenho SGO 0618071

0618071v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019PE000634(0618071).
Observação:
Anualado parcialmente o 2019PE000452(0585091) para ajuste ao
valor efetivamente lcitado(0613761).
Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 06/11/2019, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0618072 e o código CRC 34726C13.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0618072
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Seção 3

ISSN 1677-7069

SECRETARIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

das Propostas: a partir de 06/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 19/11/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.
FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

(SIASGnet - 05/11/2019) 90028-00001-2019NE000298

ESPÉCIE: Processo no 212/2018 - SEI nº 007939/18-00.01. Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 61/2018, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a ÁGIL - SERVIÇOS
ESPECIAIS LTDA. OBJETO: Acréscimo e prorrogação contratual. VALOR ATUALIZADO DO
CONTRATO: R$ 525.618,96. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.00010 0001 JUPROC. VIGÊNCIA: O Contrato fica prorrogado de 12/12/2019 a 31/10/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inc. II, e art. 65, § 1º, ambos da Lei no 8.666/1993. DATA DE
ASSINATURA: 04/11/2019. ASSINAM: Silvio A. M. Starling, Diretor-Geral, pelo Contratante,
Antônio José Rabello Ferreira e Francisco José Soares Vianna, Sócios-Diretores, ambos pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº 0026915-93.2018.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.011.11.2019 ao
Contrato nº 04.011.10.2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, CNPJ nº
20.522.050/0001-46; Objeto: alteração do valor contratual, em razão da formalização da
substituição da Planilha de Preços; Fundamento Legal: art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei nº
8.666/93; Data de assinatura: 30/10/2019; Vigência: a partir da data de sua assinatura;
Valor Total: R$ 15.401,10 ; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 006/2019;
Signatários: pelo Contratante, Dra. Therezinha Astolphi Cazerta, Desembargadora Federal
Presidente; pela Contratada, Sra. Fabiana Regina de Carvalho Souza.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019 - UASG 90027

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE PRECATÓRIOS FINDOS Nº 66/2019

Nº Processo: 0022202-32.2018. Objeto: Contratação de empresa especializada em
engenharia e arquitetura para prestação de serviços técnicos profissionais para elaboração
dos projetos de arquitetura e de estrutura para o projeto padrão de (01) uma vara federal
(anteprojeto, projeto básico e projeto executivo) com área aproximada de 3.000 m2, nas
tipologias horizontal e vertical, e adequação dos projetos complementares existentes de
(02) varas para (01) vara federal (anteprojeto, projeto básico e projeto executivo), nas
tipologias vertical e horizontal, conforme especificações técnicas e condições constantes
dos Anexos do Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/11/2019 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00055-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 06/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 19/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

A Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região TORNA PÚBLICO às
partes, a seus procuradores e a quem possa interessar que, a partir do 45º dia
subsequente à data de publicação deste edital, no Diário Eletrônico do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região e no Diário Oficial da União, procederá à eliminação do 52º lote de
precatórios findos e com temporalidade cumprida (arquivados no ano de 2003), de acordo
com a Resolução nº 318/2014 do Conselho da Justiça Federal.
A listagem dos precatórios findos a serem eliminados ficará disponível na
página eletrônica do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (www.trf3.jus.br).
Os interessados poderão requerer à Divisão de Arquivo e Gestão Documental
do Tribunal Regional Federal os documentos que desejarem preservar. Para isso, deverão
dirigir-se à referida Divisão, situada na Av. Paulista, nº 1912, 11° andar, sala 112, no prazo
máximo de 45 dias da data de publicação deste Edital. Além disso, se desejarem antecipar
informações sobre os procedimentos a serem seguidos, poderão ligar nos ramais 1161 e
1162.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira
(SIASGnet - 04/11/2019) 90027-00001-2019NE800008

São Paulo, 31 de outubro de 2019.
THEREZINHA CAZERTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2019 - UASG 90027

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº Processo: 0014181-33.2019. Objeto: Aquisição de nobreaks, conforme condições,
quantidades e exigências constantes do Anexo I do Edital. . Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 06/11/2019 das 09h00 às 17h00. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos
Tribunais
Superiores,
Asa
Sul
BRASÍLIA/DF
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00058-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 06/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 0009160-81.2019.6.02.8000; Objeto: locação do imóvel situado na Avenida
Manoel Marciano, nº 418, Centro, São José da Tapera/AL, para sediar o Cartório da 51ª
Zona Eleitoral; Fund. Legal: art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Locadora: Sra. Sônia Amaral
Santos, CPF nº 723.742.764-49; Valor mensal: R$ 928,31; Prazo de locação: 24 meses; Valor
total: R$ 22.279,44; Ratificação e Autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, em 04/11/2019.

FABIO ALVES MARIANO
Pregoeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

(SIASGnet - 05/11/2019) 90027-00001-2019NE800008

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2018; Proc. SEI nº 000895297.2019.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, §1º, inciso VI da Lei nº 8.666/1993 e alterações,
bem como no caput da Cláusula Oitava do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e
a empresa ABTEC ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 12.754.237/0001-47, Objeto: prorrogação
do prazo de vigência do Contrato por 30 dias. prazo da vigência: 30/11/2019. Assinatura:
29/10/2019.

DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de componentes de microinformática,
incluindo assistência técnica da garantia. ATA/FORNECEDOR/VALOR UNITARIO. ATA N.
0038/2019 - AGEM TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - item 01/R$246,00; item 04/R$95,00;
item 05/R$246,00; item 06/R$95,00. ATA N. 0039/2019 - DCG DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI - item 02/R$68,00. Integra da ARP: Comprasnet e
www.trf1.jus.br.

Processo Administrativo SEI nº 0011804-31.2018.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do
TRE/AL, homologou, em 30/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 50/2019, cujo
objeto é a a contratação de serviço de extensão de garantia/suporte do produto VMware
Site Recovery Manager (SMR), que foi adjudicado à empresa: INFINIIT SOLUÇÕES
INTELIGENTES EM TI LTDA., CNPJ Nº 10.933.831/0001-70, vencedora do Item 1, pelo valor
de R$ 55.190,00, autorizando a contratação com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02 e nos Decretos nº 5.450/05 e 8.538/2015.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Maceió/AL, 5 de novembro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Nota de empenho: 2019NE000948, emitida em 14/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo
de TI. 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$ 120,00 (cento e vinte reais). Proc. nº TRF2-EOF2018/000493.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 62/2019

Nota de empenho: 2019NE001002, emitida em 30/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: SCORPION INFORMÁTICA EIRELI. Objeto: Aquisição de equipamentos
multimídia (Ata n.º 104/19 - SJ/RJ). 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$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte
reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00354.

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
21/10/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material
permanente apoio para pés, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.
Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 06/11/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377 Farol - MACEIO - AL. Entrega das Propostas: a partir
de 06/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
21/11/2019, às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000962, emitida em 17/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: DIGILAB S.A. Objeto: Aquisição de material para captura de áudio e vídeo para
atender às necessidades do TRF 2ª RG. 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$ 12.439,20
(doze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos). Proc. nº TRF2-EOF2019/00126.01

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIDEC - 05/11/2019) 070011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000979, emitida em 23/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: COELHÃO SERVS. E COMS. DE PRODS. AUTOMOTIVOS EIRELI. Objeto: Aquisição
de material de consumo anual para a manutenção dos veículos oficiais do TRF2.
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$ 355,50 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta
centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2018/000152.08.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: (PAD) 3329/2018 TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de
Cooperação Técnica n. 15/2018, suporte à coleta de dados biométricos do eleitorado
de Itamarati/AM. Primeiro Participe: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Segundo Partícipe: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI/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 caput da Cláusula Sétima (Do Prazo
Vigência). Vigência: 01/01/2020 a 31/05/2020. Data da Assinatura: 22/10/2019.
Assinam: Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Primeiro Participe, e o
Sr. Presidente da Câmara ROBERTO ELIARDO FERREIRA MOTA, pelo Segundo
Partícipe.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2019 - UASG 90028
Nº Processo: TRF2-EOF-2019/291. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e
instalação de tapete liso de 10 mm, o qual será instalado no tablado de madeira existente
na Sala de Sessões do Centro Cultural Justiça Federal (CCJF).. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 06/11/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00107-2019. Entrega
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110600155

Nº 215, quarta-feira, 6 de novembro de 2019
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Publicação no DOU, da Homologação do Pregão n° 50/2019 (0618475)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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