TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 5 / 2019
Soluções de Tecnologia da Informação
1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Contratação de extensão de garantia de storage HPE 3PAR em uso na infraestrutura
de TIC da sede deste Regional.
2. Necessidades, objetivos e justificativas:
No caso de Registro de Preços, apresentar justiﬁcativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível deﬁnir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica aos equipamentos elencados,
de maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos
por meio dos mesmos.
Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista de custo/benefício, uma vez
que torna desnecessária a aquisição de novos equipamentos para substituição em
caso de defeitos, durante o período adicional.
3. Lista de requisitos:
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida inicialmente
até 30/10/2019, incluindo o direito de uso de novas versões de
softwares/firmwares;
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

Lista de equipamentos englobados: será detalha no Termo de Referência ou
simplificada com referência direta ao Contrato atual, conforme o caso.
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4. Benefícios
alcançados):

esperados

(demonstrativo

de

resultados

a

serem

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

demandante

para

equipe

de

planejamento

da

Integrante Demandante: Coordenador de Infraestrutura
Integrante Técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura
6. Fonte do recurso orçamentário:
Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação/2019
Item 26: Promover a extensão de garantia dos equipamentos HP em uso no
datacenter deste Regional
Fonte de Recursos: Proposta Orçamentária de 2019 - Manutenção e
conservação de equipamentos de processamento de dados;
Código de classificação da fonte de recursos: 3390.39.17
Valor Estimado no Plano: R$ 100.000,00

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.
8. Expectativa de entrega:
Estima-se o prazo para implantação do contrato de extensão de garantia para no
máximo 15 dias antes da vigência do contrato atual.
Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante deﬁnir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;
A plataforma de equipamentos é vital e indispensável para a manutenção dos serviços
do TI deste Regional, sendo responsável pela comunicação dos servidores de rede, que
fornecem a grande maioria dos serviços de TI disponibilizados no âmbito do TRE/AL.
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II – de capacitação, que deﬁnem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;
Não há demanda de capacitação vinculada.
III – legais, que deﬁnem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação
deverá
estar
em
conformidade;
Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das regulam o próprio
procedimento licitatório.
IV – de manutenção, que independem de conﬁguração tecnológica e
que deﬁnem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;
Não há necessidade de serviços complementares.
V – temporais, que deﬁnem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;
Estima-se o prazo para implantação das novas garantias antes do fim da atual vigência,
que se encerrará em 30/10/2019.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e
Serão definidos nos Estudos Preliminares e no Termo de Referência.
VII – sociais, ambientais e culturais, que deﬁnem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.
Não há demanda desta natureza.
§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justiﬁcativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.
Suprido nos itens anteriores.
§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.
Ciente.
Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especiﬁcações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I -

direcionem

ou

favoreçam

a

contratação
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específico;
Por se tratar de extensão de garantia integral de plataforma em uso será necessária,
evidentemente, a aquisição do produto de fabricante. Entretanto não há, s.m.j.,
direcionamento ou favorecimento de fornecedor em especial.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e
Demanda decorrente da necessidade de se manter a plataforma de equipamentos de TI
segura e com garantia de suporte e substituição de peças.
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.
Trata-se de aquisição específica e de grande importância dado o grau de disponibilidade
complementar para a plataforma operacional de TI em uso.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especiﬁcações técnicas a serem consideradas na
licitação;
Serão definidas em Termo de Referência.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação especíﬁca, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;
No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI, devendo ser supridas
pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e
No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.
No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica, pois os serviços em
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questão não buscam diretamente o incremento de produtividade, apenas manutenção
de plataforma em uso.
Maceió, 28 de janeiro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/02/2019, às 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
0493293 e o código CRC 668B8F0D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2019.

À STI
Senhor Secretário,
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de
oﬁcialização da demanda (doc. SEI nº 0493229) e, se
possível, autorize o desenvolvimento das providências
administrativas subsequentes, a ﬁm de assegurar a extensão
de garantia em tela.
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
indico o titular da Coordenadoria de Infraestrutura, como
integrante demandante, e o titular da Seção de Gestão de
Infraestrutura, como integrante técnico.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/02/2019, às 12:31, 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
0495414 e o código CRC 774EA16A.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2019.

Senhor Diretor-Geral,
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de
oﬁcialização da demanda (doc. SEI nº 0493293) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a ﬁm de
assegurar à extensão de garantia de equipamentos HP.
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, como integrante técnico.
Ressalto
que a aquisição
ora demandada
está prevista no plano de contratações de soluções de TIC
2019 (processo SEI nº 0010717-40.2018.6.02.8000), com o
valor estimado de R$ 100.000,00.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 04/02/2019, às 15:32, 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
0496060 e o código CRC 512CD728.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2019.

Considerando a proposta de Contratação de
extensão de garantia de storage HPE 3PAR em uso
na infraestrutura de TIC da sede deste Regional, consoante
Documento
de
Oﬁcialização
de
Demanda (0493293), determino o encaminhamento do
presente procedimento à Secretaria de Administração para as
providências de sua alçada, observando-se os comandos
insertos na Resolução-CNJ nº 182/2013.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, DiretorGeral em exercício, em 05/02/2019, às 14:05, 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
0496148 e o código CRC 0710FBE9.
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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 09:15, 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
0504981 e o código CRC AB24A377.
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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 12:02, 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
0506384 e o código CRC C096DF55.
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DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Indicação. Servidor. Integrante Administrativo.
Contratação de extensão de garantia de storage HPE 3PAR em uso
na infraestrutura de TIC da sede deste Regional.
Senhor Diretor,
Tendo em vista a instrução inicial, para ﬁns de
cumprimento do contido no Art. 12, § 7.º, inciso IV, da Resolução
CNJ n.º 182/2013, submeto à consideração superior de Vossa
Senhoria a indicação, para composição da Comissão de Planejamento
da Contratação como integrante administrativo, o servidor José
Carlos de Souza, lotado no Gabinete desta Secretaria.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/02/2019, às 13:50, 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
0508796 e o código CRC 4DD6F393.
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CONCLUSÃO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de
Tecnologia
da
Informação
(0496060) e de Administração
(0508796), e o Documento Oficial de Demanda (0493293), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento a ﬁm de assegurar a Contratação de extensão de
garantia de storage HPE 3PAR em uso na infraestrutura de TIC da
sede deste Regional, como integrantes demandante e técnico,
respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da
Seção de Gerência de Infraestrutura, bem como, para atuar
como integrante administrativo, o servidor 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
0509547 e o código CRC FDB757D2.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0000727-88.2019.6.02.8000
: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTO

: Indicação. Servidores. Comissão de Planejamento. Aquisição. Equipamento. Res./CNJ nº 182/2013.

Decisão nº 677 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Após a análise do presente feito, sobretudo quanto à
manifestação sobre a necessidade da contratação de extensão de garantia
d e storage HPE 3PAR em uso na infraestrutura de TIC deste Tribunal
(0506384), ratiﬁco as indicações constantes na conclusão endereçada a esta
Presidência pela Diretoria-Geral no evento 0509547, que se referem ao
constante nos eventos 0508796e 0496060.
Devolvam-se os autos à Diretoria-Geral para a edição do ato
específico.

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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509689 e o código CRC DE5DF120.
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Publicador_DJE nº 20190051
Disponibilização: 19/03/2019
Publicação: 20/03/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 110/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o contido
88.2019.6.02.8000 ;

no

Processo

Administrativo

TRE-AL

nº

0000727-

CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as
contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja
previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos
ﬁrmados pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e ﬁnanceiro do CNJ, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a ﬁm de de assegurar a contratação de
extensão de garantia de storage HPE 3PAR em uso na infraestrutura de TIC deste
Tribunal, tendo como integrantes demandante e técnico, respectivamente, o
Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, bem
como, para atuar como integrante administrativo, o servidor José Carlos de Souza.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513514 e o código CRC 0AA3CFCE.
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CERTIDÃO

Certiﬁco que a Portaria Presidência nº 110/2019 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 051, de 20/03/2019, à fl. 05.
Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 20/03/2019, 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
0516948 e o código CRC 826D4E1A.
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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 março de 2019.

Publicada a Portaria Presidência nº 110/2019 no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos
termos
da
Certidão 0516948,
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
20/03/2019, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516959 e o código CRC 9A05C3C3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2019.

Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para
observância do despacho do Senhor Diretor-Geral.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 21/03/2019, às 16:12, 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
0517878 e o código CRC 9A572B2E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

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

A área de 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 falha de componentes pode causar indisponibilidade de serviços e sistemas
informatizados de grande importância para o desempenho das atividades inerentes à
Justiça Eleitoral de Alagoas, tais com o SADP, Sistema ELO, SGRH, Intranet, Correio
Eletrônico, Arquivos em rede, entre muitos outros disponibilizados, com efeito interno e
no atendimento ao público.
Atualmente, este Tribunal conta com equipamento storage HPE 3PAR 8400, onde são
armazenados dados do Sistema de Virtualização de servidores do data center principal,
localizado no Prédio Sede, utilizado por vários sistemas,entre os quais SEI, Intranet,
Correio Eletrônico, Intranet, tornando-se assim equipamento essencial.
Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves no storage, como por exemplo dano permanente, causado por desgaste,
etc., optou-se pela extensão de garantia como forma de otimizar todo o investimento já
realizado e garantir o suporte adequado.
De forma a retificar incorreção formal do Documento de Oficialização de Demanda, a
garantia pretendida deve atendero produto até 31/12/2021.
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
2.1. Especificações Técnicas
Equipamento a ter a garantia extendida Storage marca HPE, modelo 3PAR 8400,
serial number 2MK6470020;
Todos os componentes (controladoras, cages, discos, etc.) que estejam
interligados ao storage deverão ter a garantia estendida;
A garantia deverá ser extendida até 31/12/2021, incluindo o direito de uso de
novas versões de software e firmwares;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.
Estudos Preliminares COINF 0518018
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3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
Para garantir o legado e dar maior longevidade a todo o
investimento já realizado, sugere-se a prorrogação/extensão de garantia com
produtos agregados de suporte e atualização, não cabendo a aquisição de
componente de marca ou modelo diverso do solicitado, sendo o fabricante a
única empresa apta a fornecer este tipo especíﬁco de serviço, dada sua
natureza extensão.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):
Pregão Eletrônico nº 50/2017 - TCU
Pregão Eletrônico nº 94/2018 -TJSE
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):
Não se aplica por se tratar de aquisição de extensão de garantia,
solução específica.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):
Não se aplica por se tratar de aquisição de extensão de garantia,
solução específica.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):
A Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra
alternativa imediata.
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos equipamentos
que pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo prazo de implementação.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):
Não se aplica por se tratar de aquisição de extensão de garantia, solução específica.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):
Não se aplica por se tratar de aquisição de extensão de garantia,
solução específica.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):
Não se aplica por se tratar de aquisição de extensão de garantia,
solução específica.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):
A ser confirmado pela SEIC.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
Não se aplica por se tratar de extensão de garantia de
equipamento específico.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):
Contratação de extensão de garantia de equipamentos HPE em
uso neste Regional, a garantir todo o legado.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de
Estudos Preliminares COINF 0518018
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dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):
Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste
Tribunal;
Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos.
16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote
de extensão de garantia para equipamentos HP em uso.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):
Como se trata de complemento de solução, 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

descrito

de

preços

indicada

no

item 11 desde

documento.
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):
Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou
materiais adicionais para sustentação da solução adquirida, após sua
implantação.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):
Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):
Não se aplica para a aquisição em questão por se tratar de
complemento de solução.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):
Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de contrato de fornecimento extensão de garantia
de equipamentos, não consistindo de serviço continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):
Como se trata de apena extensão de garantia de equipamentos
a ser adquirido a aquisição deverá ser realizada de maneira integral
20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):
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Sugere-se a adjudicação por item.
20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):
A aquisição pretendida poderá ser realizada por meio pregão eletrônico do tipo menor
preço
20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):
A fonte dos recursos financeiros será indicada pela Coordenadoria de Orçamento e
Finanças.
20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até 31/12/2019,
incluindo o direito de uso de novas versões de softwares
20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):
Na forma da Portaria 110/2019:
Integrante Demandante:
Coordenador de Infraestrutura
E-mail: coinf@tre-al.jus.br

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

Integrante Administrativo:
Nome: 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

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

Risco:

Falta de recursos orçamentários para a aquisição
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Risco:

Probabilidade:

da solução ou parte dela
Id

Dano

Impacto
Paralisação
do ambiente e
dos serviços
atrelados

Média

Ausência de solução de
2 continuidade para casos de
eventos de vulto

Id

Ação de Mitigação e
Contingência

Responsável

1

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

STI

2

Substituição dos
equipamentos por outros
equipamentos existentes,
paralisando o andamento
de outros projetos e
STI/COINF
demandas, tais como
implementação de
ambiente de banco de
homologação e
desenvolvimento.

Risco 1

Risco:
Probabilidade:

Média

Id

Atraso na aquisição
Id

2

Dano

Aumento do risco em caso
de inoperância

Ação de Mitigação e
Contingência
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Contingência

Risco 2
1

Solicitação de aceleração
de trâmites internos.

2

Substituição dos
equipamentos por outros
equipamentos existentes,
paralisando o andamento
de outros projetos e
STI/COINF
demandas, tais como
implementação de
ambiente de banco de
homologação e
desenvolvimento.

Risco:
Probabilidade:

Média

STI

Atraso na entrega da solução
Id

2

Dano

Aumento do risco em caso
de inoperância

Impacto
Paralisação
do ambiente e
dos serviços
atrelados

Id

Ação de Mitigação e
Contingência

Responsável

1

Notificar a contratada.

Gestor do
contrato

2

Substituição dos
equipamentos por outros
equipamentos existentes,
paralisando o andamento
de outros projetos e
STI/COINF
demandas, tais como
implementação de
ambiente de banco de
homologação e
desenvolvimento.

Risco 3
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Lista de Potenciais Fornecedores
Revendedores HPE que podem ser obtidos em consulta ao site oficial da Empresa.

Adicionalmente, outros potenciais fornedores:
Na forma do Proc SEI nº 0007255-46.2016.6.02.8000:

Usetech
www.usetech.net
Maxwell Pinto - Divisão Comercial
e-mail: maxwell@usetech.net

SWT
www.swt.com.br
Bernadete Sabino - Gerente de Contas
e-mail: bsabino@swt.com.br

HPE
hpe.com
Anderson Marques - Technology Services Brazil
e-mail: anderson.marques@hpe.com

Outros listados em pesquisa de cotação da SC
alexandre.barros@g3solutions.com.br
andre.brasileiro@suporteinformatica.com
teltec@teltecnetworks.com.br
michel@pisontec.com
guilherme@infniit.com.br
bsabino@swt.com.br
breno@plugnetshop.com.br
pct@pctinformatica.com.br
gpereira@supriservice.com.br
Comercial@lta-rh.com.br
emersom.chaves@lfcgoverno.com.br
vendas@newsupri.com.br
Estudos Preliminares COINF 0518018
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negocios@chipcia.com.br
info@xtech.com.br
alexsandra@zerohum.com.br
gushitecnologia@hotmail.com
northware@northware.com.br
sercon@tricor.com.br
toplicita@hotmail.com
nwx@ig.com.br
contato@enfasecomercial.com.br
mouracominfo@yahoo.com.br
centerinfo@yahoo.com.br
bruno.leandro@frontiers.com.br
ronaldo.araujo@hpe.com
lofredo@hpe.com

Maceió, 21 de março de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/03/2019, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 22/03/2019, às 10:47, 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 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518018 e o código CRC 3A8E607A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.
Ao Gabinete da SAD
Ao servidor José Carlos de Souza - Membro da Equipe de
Planejamento - Portaria 110/2019 - 0513514
Sr. Membro,
Informo que os Estudo Preliminares da contratação em
tela, doc. 0518018, estão no aguardo de sua avaliação e eventual
concordância, tendo os mesmo sido disponibilizados via bloco de
assinaturas.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 27/03/2019, às 08:09, 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
0519836 e o código CRC A51BF078.
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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.

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 17:49, 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
0525597 e o código CRC 9664CE87.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2019.
À SAD
Sr. Secretário,
Em atenção ao Despacho GSAD 0525597, 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
110 0513514.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 08/04/2019, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525845 e o código CRC DB5F03B7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.

Ao servidor José Carlos de Souza, que hoje retoma
suas atividades laborais, para ciência e providências
demandadas no Despacho COINF 0519836.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/04/2019, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527746 e o código CRC B29DE76A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.
Ao Gabinete da SAD
Ao servidor José Carlos de Souza - Membro da Equipe de
Planejamento - Portaria 110/2019 - 0513514
Sr. Membro,
Passados mais de 30 (trinta) dias reitero o Despacho
COINF 0519836.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 08/05/2019, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0537977 e o código CRC 8B42FA10.
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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 maio de 2019.

À COINF,
Senhor Coordenador,
O presente procedimento administrativo foi aberto
em Fevereiro/2019 e tem por objetivo a contratação de serviço
de Extensão de Garantia do Storage HPE 3PAR, instalado da
sede deste Tribunal. Tal equipamento é de "missão crítica",
ou seja, não deve ocorrer falha que permita sua paralização
total ou parcial.
Atualmente serviços de extrema importância para
as atividades administrativas e judiciais deste Tribunal
dependem do bom funcionamento do supramencionado
equipamento tais como SEI, intranet, SGRH (folha de
pagamento), publicações no sítio da Internet, PJE, sistema de
diárias, infraestrutura de servidores, arquivos em rede, entre
tantos outros.
Desta forma, alerto para a criticidade da pretendida
contratação tendo em vista que a atual vigência se ﬁnda em
Outubro/2019,
sendo
necessário
ultrapassar,
ainda,
várias etapas do processo de aquisição.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 15/05/2019, às 18:39, 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
0542238 e o código CRC 113243BE.
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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 STI e à SAD
Srs. Secretários,
Para ciência da informação
do
Despacho
SEGI 0542238, acrescendo-se a preocupação, noutro aspecto,
com a efetivação do planejamento orçamentário.
Cumpre-me
esclarecer
que
o
presente
procedimento
aguarda
na
forma
dos
Despachos
COINF 0519836 e 0537977,
avaliação
dos
Estudos
P r e l i m i n a r e s 0518018
por
parte
integrante
administrativo, Art. 12, § 7.º, inciso IV, da Resolução CNJ n.º
182/2013, e com base na Portaria da Presidência 110/2019 0513514.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 16/05/2019, às 13:10, 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
0542603 e o código CRC 7E2DE828.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho COINF 0542603

0542603v1

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 33

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

e representante hierárquico da

Primeiro, registro que foi noticiado nos autos o
meu afastamento por 30 (trinta) dias, por motivo de saúde.
Depois, uma vez que que não houve convocação para
reunião/discussão para
conhecimento/debate dos estudos
preliminares, este subscritor continua trabalhando nos
processos administrativos do Gabinete da Secretaria da
Administração que me são distribuídos, e olha que não são
poucos.
Por último, assinalo minha abstoluta igonorância
no assunto técnico, para cuja comissão integro.
Por outro lado, não vislumbro nos autos nenhum
dos instrumentos de controle que subscritor, como membro
da
comissão,
deveria
consultar
para
veriﬁcar
a
compatibilidade e o controle das contratações da área de
tecnologia e informação neste Tribunal, a exemplo do plano
de contratações para 2019, nos termos da Resolução CNJ Nº
182, de 17/10/2013. Espero que a unidade de controle interno
e assessoria jurídica possam, em face de suas atribuições
administrativas, verificar e analisar todos os aspectos.
Posto isto, Sr. Coordenador de Infraestutura e Sr.
Representante Hierárquico da Comissão (§ 2º. do art. 3º da
Resolução CNJ Nº 182, de 17/10/2013), abstraindo os
aspectos técnicos e legais da contratação e do procedimento,
subscrevo, formalmente, a peça elaborada pela COINF
(519018).
Respeitosamente, subo os autos à consideração de
Vossa Senhoria.
Despacho GSAD 0542643
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 16/05/2019, às 13:56, 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
0542643 e o código CRC D067523F.
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DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2019.
À GSAD
Ao servidor José Carlos de Souza - Membro da Equipe de
Planejamento - Portaria 110/2019 - 0513514

Sr. Membro,
Em atenção ao Despacho GSAD 0542643, cumpre-me
esclarecer que não há representante hierárquico 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;
Despacho COINF 0542694
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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 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
0508796.
A reunião/discussão aludida poderia, na condição de
membro isonômico da Comissão, ter sido convocada ou conclamada
por Vossa Senhoria a qualquer tempo.

Outrossim, como membro desta Comissão, todas as
eventuais 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 não
corresponde ao 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.
Cumpre-me, mais uma vez, enfatizar que não
há hierárquia dentro do que estipula a Portaria TRE/AL nº 110/2019..
Por ﬁm, não havendo reparo apontado nos Estudos
Preliminares, restou subscrito por todos os membros da Comissão de
Planejamento - Portaria 110/2019.

Despacho COINF 0542694
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 16/05/2019, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2019.

À SEGI
Sr. Chefe,
Após aprovação dos Estudos Preliminares pelos
membros da Comissão de Planejamento, Portaria 110/2019,
para a elaboração de Termo de Referência.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador Substituto, em 16/05/2019, 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
0542711 e o código CRC 88D5A978.
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Termo de Referência - TIC nº 25 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO
01. Objeto
02. Quantidade

Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribunal.
01 renovação contratual
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao equipamento Storage HPE
3PAR, mantendo-o atualizado do ponto de vista de segurança como também quanto à novas
implementações e recursos/firmwares.

03. Resumo da Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até 31/12/2021, incluindo o direito de
uso de novas versões de softwares;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

07. Adjudicação

a ser aferido pela SEIC/COMAP
Atualmente, este Tribunal conta equipamento Storage HPE 3PAR, que é o sistema de armazenamento central de
dados do Sistema de Virtualização de servidores, utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet,
SGRH, SEI e SADP, tornando-se assim equipamento essencial para o desenvolvimento das atividades tanto
internas quanto o atendimento ao público externo.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.
(Por Item. Não confundir item, que é a contratação em si, com os equipamentos elencados)

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

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

Vide
12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR, em uso neste Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação extensão de garantia e suporte para Storage HPE
3PAR em uso neste Regional, a garantir todo o legado até 31/12/2019.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por exemplo dano
permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como
forma de otimizar todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos essenciais ao desenvilvimento
das atividades deste Tribunal.
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A extensão de garantia também pretende dar longevidade técnica aos equipamentos
elencados, de maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade dos
serviços providos por meio dos mesmos.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste
Tribunal;
2. Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
3. Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos. e, na forma do DOD,
4. Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso ;
5. Não haver solução de continuidade para os serviços suportados pelos
equipamentos;
6. Evitar contratações emergenciais por falha ou defeito nos equipamentos
envolvidos.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a)
viabilizar serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):
acompanhar a garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a
contratação de empresas especializadas e manter parque tecnológico
atualizado.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0000727-88.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de
garantia para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser
objetivamente a mesma da contratada.
A demanda está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2018.
A demanda também está prevista no Item 26. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2019.
(http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-detic-2019, acessado nesta data.)
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há
realizado em procecimentos licitatórios anteriores.
Bem assim, na forma do registrado no Item 7 dos Estudos
Preliminares a Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades
subordinadas, não vislumbra alternativa imediata que não seja a contratação
de serviços do fabricante.
A
alternativa
passa
necessariamente
pela
substituição
progressiva dos equipamentos que pode requerer um investimento vultoso e
de médio/longo prazo de implementação.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁcas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo fabricante dos equipamentos.
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 até 31/12/2019.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
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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 equipamentos em pleno uso por este Tribunal,
salvo 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 contratado deverá fornecer o código SAID (Service Agreement ID) relativo ao(s)
serviço(s) contratado que correspondam e viabilizem, via consulta ao site do
fabricante, a cobertura objeto da licitação;
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) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e
no Contrato;

2.

Fornecer documento oﬁcial do fabricante que contenha o código SAID
(Service Agreement ID) relativo ao(s) serviço(s) contratado que
correspondam e viabilizem, via consulta ao site do fabricante, a cobertura
objeto da licitação por meio do perfil oficial deste Regional (user: tre-al);

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,
em inglês;

ou

4.

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

5.

Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
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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,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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;

11.

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;

12.

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

13.

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
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida até
31/12/2021, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares;
A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares
dos equipamentos;
Os chamados relativos à garantia deverão ser abertos diretamente junto ao
fabricante;
A empresa licitante deverá comprovar ter autorização do fabricante para
comercialização do serviços descritos;
Os documentos da renovação da garantia deverão ser obrigatoriamente emitidos
pelo fabricante dos equipamentos;
Deve ser garantido ao TRE-AL acesso direto sem intermediações aos portais de
ferramentas da HPE, como também ao monitoramento pró-ativo dos
equipamentos com call-home do fabricante;
Devido a criticidade do ambiente de alta disponibilidade, a abertura dos chamados,
prestação do suporte técnico corretivo/preventivo para intervenções de
hardware, software e atualização de firmware para pacth's de correção de bug e
críticos devem ser realizados diretamente pelo fabricante;
O suporte a software será com atendimento remoto ou presencial, em regime
24x7, incluindo feriados, com solução em até 06 horas, e contemplará direito de
uso de novas versões, atualizações e configurações das ferramentas
disponibilizadas pelo fabricante. Sendo a abertura do chamado realizada via canal
telefônico 0800, ou portal da empresa;
O suporte de hardware para todos os itens deverá ser na modalidade – 06 horas
Call-to-Repair: Cobertura de peças, mão-de-obra e atendimento onsite, 24horas
por dia, 7 dias da semana, incluindo feriados, com solução on-site em até 06
horas. Sendo a abertura do chamado realizada via gerenciamento proativo (call
home), canal telefônico 0800, ou portal da empresa do fabricante.
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ENGLOBADOS:
HPE PROACTIVE CARE CTR SVC
PART NUMBER
BW904A
H6Y95A
H6Z00A
H6Z00A

K2P93A

DESCRIÇÃO
HP 42U 600x1075mm
Enterprise Shock Rack B
HP 3PAR StoreServ 8400 2N
Storage Base
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
Adapter
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
Adapter
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD

SERIAL

QTD

BRC6478AXH

1

2MK6470020

1

2M264300XL

1

2M264300XN

1

-

40
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H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl

2MK647027X

1

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl

2MK647027Y

1

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl

2MK647027W

1

H6Z27A

HP 3PAR 8000 LFF(3.5in)
SAS Drive Encl

2MK6470280

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K
LFF HDD

-

16

K2R29A

HP 3PAR StoreServ RPS
Service Processor

2M263204C5

1

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06400241
bPDU

1

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06390049
bPDU

1

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06390042
bPDU

1

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06400242
bPDU

1

BW932A

HP 600mm Rack Stabilizer Kit

-

1

BW906A

HP 42U 1075mm Side Panel
Kit

-

1

DOPE0480S5xnNMRI HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
(810770-001)
SSD Drive 480GB 100K

-

12

HSCP0480S5xnNMRI HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
(810774-001)
SSD Drive 480GB 150K

-

16

SOFTWARE:

SOFTWARE
PART NUMBER

DESCRIÇÃO

L7B69A

HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU

SERIAL
-

QTD
1

L7B70A

HP 3PAR 8400 OS Suite Drive LTU

-

168

L7B73A

HP 3PAR 8400 Replication Suite Base LTU

-

1

L7B74A
L7B71A

HP 3PAR 8400 Replication Ste Drive LTU
HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Base LTU

-

168

-

1

L7B72A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Drive LTU

-

168

HPE SOFTWARE UPDATES SVC:

HPE SOFTWARE UPDATES SVC
PART
NUMBER
L7B69A
L7B70A
L7B73A
L7B74A
L7B71A
L7B72A
BD362AAE
BD363AAE
BD365AAE

DESCRIÇÃO
HP 3PAR
HP 3PAR
HP 3PAR
LTU
HP 3PAR
HP 3PAR
HP 3PAR
HP 3PAR
Media
HP 3PAR
HP 3PAR

SERIAL QTD

8400 OS Suite Base LTU
8400 OS Suite Drive LTU
8400 Replication Suite Base

-

1

-

168

-

1

8400 Replication Ste Drive LTU
8400 Data Opt St v2 Base LTU
8400 Data Opt St v2 Drive LTU
StoreServ Mgmt/Core SW E-

-

168

7000/7450 OS Suite E-Media
7000 Service Proc SW E-Media

-

1

-

168

-

1

-

1

-

1

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@treal.jus.br.
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
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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 ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
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.
Comunicação (Art. 18, § 3º, III, a, 5):
1. A comunicação poderá ser realizada através de e-mail ou documento registrado
no protocolo do TRE/AL;
2. A entrega por parte da contratada de itens para verificação de conformidade
deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br;
Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6):
Com a veriﬁcação de conformidade será emitido relatório de
análise técnica que será instrumento apto para conferir o recebimento
definitivo do objeto.
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 à extensão de garantia de equipamentos, cujos direitos autorais do
fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
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2.
3.
4.
5.

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.
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 ao pressuposto à garantia aos
equipamentos HPE em tela.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

Nenhum modelo em especial foi definido.

Maceió, 16 de maio de 2019.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 28/05/2019, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/05/2019, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542727 e o código CRC 1FFB2F92.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2019.
À STI
Sr. Secretário,
Segue o Termo de Referência, doc. 0542727, 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 28/05/2019, 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
0548168 e o código CRC 287DD05D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 29 de maio de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.
Ressalto, de qualquer modo, ser importante
pronunciamento prévio da área jurídica ou de unidades
vinculadas à auditoria e gestão administrativa acerca da
adequação dos documentos produzidos até o momento.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/05/2019, às 12:42, 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
0548448 e o código CRC 36FA2822.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.

À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação. Termo de Referência.
Senhor Diretor,
Aprovando Termo de Referência de evento
SEI 0542727, 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 30/05/2019, 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
0549443 e o código CRC 3AF5250D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.
Considerando
a
informação
contida
no
despacho 0549443, ﬁrmado pelo Secretário de Administração, e à luz
do art. 7º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, determino o
encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para a competente instrução visando à contratação de extensão de
garantia de storage HPE 3PAR em uso na infraestrutura de TIC da
sede deste Regional.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 30/05/2019, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549614 e o código CRC 737A3D59.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Diante do Despacho GDG 0549614, encaminho os
presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/06/2019, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550486 e o código CRC 4043C112.
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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 29 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO
01. Objeto
02. Quantidade

Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribunal.
01 renovação contratual
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao equipamento Storage HPE
3PAR, mantendo-o atualizado do ponto de vista de segurança como também quanto à novas
implementações e recursos/firmwares.

03. Resumo da Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 12 meses adicionais, incluindo o
direito de uso de novas versões de softwares;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

07. Adjudicação

a ser aferido pela SEIC/COMAP
Atualmente, este Tribunal conta equipamento Storage HPE 3PAR, que é o sistema de armazenamento central de
dados do Sistema de Virtualização de servidores, utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet,
SGRH, SEI e SADP, tornando-se assim equipamento essencial para o desenvolvimento das atividades tanto
internas quanto o atendimento ao público externo.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.
(Por Item. Não confundir item, que é a contratação em si, com os equipamentos elencados)

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

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

Vide
12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR, em uso neste Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação extensão de garantia e suporte para Storage HPE
3PAR em uso neste Regional, a garantir todo o legado em 12 meses adicionais.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por exemplo dano
permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como
forma de otimizar todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos essenciais ao desenvilvimento
das atividades deste Tribunal.
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A extensão de garantia também pretende dar longevidade técnica aos equipamentos
elencados, de maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade dos
serviços providos por meio dos mesmos.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste
Tribunal;
2. Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
3. Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos. e, na forma do DOD,
4. Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso ;
5. Não haver solução de continuidade para os serviços suportados pelos
equipamentos;
6. Evitar contratações emergenciais por falha ou defeito nos equipamentos
envolvidos.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a)
viabilizar serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):
acompanhar a garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a
contratação de empresas especializadas e manter parque tecnológico
atualizado.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0000727-88.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de
garantia para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser
objetivamente a mesma da contratada.
A demanda está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2018.
A demanda também está prevista no Item 26. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2019.
(http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-detic-2019, acessado nesta data.)
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há
realizado em procecimentos licitatórios anteriores.
Bem assim, na forma do registrado no Item 7 dos Estudos
Preliminares a Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades
subordinadas, não vislumbra alternativa imediata que não seja a contratação
de serviços do fabricante.
A
alternativa
passa
necessariamente
pela
substituição
progressiva dos equipamentos que pode requerer um investimento vultoso e
de médio/longo prazo de implementação.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁcas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo fabricante dos equipamentos.
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 extendida em 12 meses
adicionais.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
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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 equipamentos em pleno uso por este Tribunal,
salvo 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 contratado deverá fornecer o código SAID (Service Agreement ID) relativo ao(s)
serviço(s) contratado que correspondam e viabilizem, via consulta ao site do
fabricante, a cobertura objeto da licitação;
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) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e
no Contrato;

2.

Fornecer documento oﬁcial do fabricante que contenha o código SAID
(Service Agreement ID) relativo ao(s) serviço(s) contratado que
correspondam e viabilizem, via consulta ao site do fabricante, a cobertura
objeto da licitação por meio do perfil oficial deste Regional (user: tre-al);

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,
em inglês;

ou

4.

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

5.

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

com

a

Central

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,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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;

11.

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;

12.

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

13.

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
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 12
meses adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de
softwares/firmwares;
A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares
dos equipamentos;
Os chamados relativos à garantia deverão ser abertos diretamente junto ao
fabricante;
A empresa licitante deverá comprovar ter autorização do fabricante para
comercialização do serviços descritos;
Os documentos da renovação da garantia deverão ser obrigatoriamente emitidos
pelo fabricante dos equipamentos;
Deve ser garantido ao TRE-AL acesso direto sem intermediações aos portais de
ferramentas da HPE, como também ao monitoramento pró-ativo dos
equipamentos com call-home do fabricante;
Devido a criticidade do ambiente de alta disponibilidade, a abertura dos chamados,
prestação do suporte técnico corretivo/preventivo para intervenções de
hardware, software e atualização de firmware para pacth's de correção de bug e
críticos devem ser realizados diretamente pelo fabricante;
O suporte a software será com atendimento remoto ou presencial, em regime
24x7, incluindo feriados, com solução em até 06 horas, e contemplará direito de
uso de novas versões, atualizações e configurações das ferramentas
disponibilizadas pelo fabricante. Sendo a abertura do chamado realizada via canal
telefônico 0800, ou portal da empresa;
O suporte de hardware para todos os itens deverá ser na modalidade – 06 horas
Call-to-Repair: Cobertura de peças, mão-de-obra e atendimento onsite, 24horas
por dia, 7 dias da semana, incluindo feriados, com solução on-site em até 06
horas. Sendo a abertura do chamado realizada via gerenciamento proativo (call
home), canal telefônico 0800, ou portal da empresa do fabricante.
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ENGLOBADOS:
HPE PROACTIVE CARE CTR SVC
PART NUMBER
BW904A
H6Y95A
H6Z00A
H6Z00A

DESCRIÇÃO
HP 42U 600x1075mm
Enterprise Shock Rack B
HP 3PAR StoreServ 8400 2N
Storage Base
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
Adapter
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
Adapter

SERIAL

QTD

BRC6478AXH

1

2MK6470020

1

2M264300XL

1

2M264300XN

1
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K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD

-

40

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl

2MK647027X

1

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl

2MK647027Y

1

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl

2MK647027W

1

H6Z27A

HP 3PAR 8000 LFF(3.5in)
SAS Drive Encl

2MK6470280

1

K2P87A
K2R29A
H5M58A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K
LFF HDD
HP 3PAR StoreServ RPS
2M263204C5
Service Processor
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06400241
bPDU

16
1
1

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06390049
bPDU

1

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06390042
bPDU

1

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06400242
bPDU

1

BW932A

HP 600mm Rack Stabilizer Kit

-

1

BW906A

HP 42U 1075mm Side Panel
Kit

-

1

-

16

HSCP0480S5xnNMRI HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
(810774-001)
SSD Drive 480GB 150K

SOFTWARE:

SOFTWARE
PART NUMBER

DESCRIÇÃO

L7B69A

HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU

SERIAL
-

QTD
1

L7B70A

HP 3PAR 8400 OS Suite Drive LTU

-

168

L7B73A

HP 3PAR 8400 Replication Suite Base LTU

-

1

L7B74A

HP 3PAR 8400 Replication Ste Drive LTU

-

168

L7B71A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Base LTU

-

1

L7B72A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Drive LTU

-

168

HPE SOFTWARE UPDATES SVC:

HPE SOFTWARE UPDATES SVC
PART
NUMBER
L7B69A
L7B70A
L7B73A
L7B74A
L7B71A
L7B72A
BD362AAE
BD363AAE
BD365AAE

DESCRIÇÃO
HP 3PAR
HP 3PAR
HP 3PAR
LTU
HP 3PAR
HP 3PAR
HP 3PAR
HP 3PAR
Media
HP 3PAR
HP 3PAR

SERIAL QTD

8400 OS Suite Base LTU
8400 OS Suite Drive LTU
8400 Replication Suite Base

-

1

-

168

-

1

8400 Replication Ste Drive LTU
8400 Data Opt St v2 Base LTU
8400 Data Opt St v2 Drive LTU
StoreServ Mgmt/Core SW E-

-

168

7000/7450 OS Suite E-Media
7000 Service Proc SW E-Media

-

1

-

168

-

1

-

1

-

1

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@treal.jus.br.
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
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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 ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
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.
Comunicação (Art. 18, § 3º, III, a, 5):
1. A comunicação poderá ser realizada através de e-mail ou documento registrado
no protocolo do TRE/AL;
2. A entrega por parte da contratada de itens para verificação de conformidade
deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br;
Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6):
Com a veriﬁcação de conformidade será emitido relatório de
análise técnica que será instrumento apto para conferir o recebimento
definitivo do objeto.
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 à extensão de garantia de equipamentos, cujos direitos autorais do
fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
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2.
3.
4.
5.

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.
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 ao pressuposto à garantia aos
equipamentos HPE em tela.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

Nenhum modelo em especial foi definido.

Maceió, 09 de julho de 2019.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 10/07/2019, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 10/07/2019, 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
0564683 e o código CRC 534B0532.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.

À SEIC,
Senhor Chefe,
Informamos
que
o
Termo
de
Referência,
doc. 0564683, foi ajustado pontualmente quanto ao prazo de
vigência e quantitivo de discos SSD.
Também, conseguimos cotação inicial junto ao
fabricante HPE para a extensão de garantia pretendida, doc.
0564730, como forma de auxiliar a SEIC no procedimento de
pesquisa de preços.
No entanto, o valor correspondente ao item de
partnumber K2P88A e descrição "HP 3PAR 8000 480GB SAS
cMLC SFF SSD - DOPE0480S5xnNMRI" deverá ser subtraído
do preço total do serviço (12 x R$ 1.640,15 = R$ 19.681,80).
Desta forma, o valor total da extensão de garantia
orçada, segundo a cotação recebida, para 12 meses adicionais
seria de R$ 166.058,54 - a ser confirmado pela SEIC.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 10/07/2019, 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
0564717 e o código CRC 2F0006ED.
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PROJETO: Suporte de Hardware e Software

São Paulo, 28 de junho de 2019.
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Hewlett Packard Enterprise.
Alameda Rio Negro, 750
Cep: 06454-000 – Barueri
www.hpe.com

São Paulo, 28 de junho de 2019.

Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Prezados (as) Senhores(as):
Tatiane Silva
Brazil TS
IBS - Installed Base Specialist
Public Sector
Tel: +55 11 11 9 4133-0884
+55 11 2657 – 8632
tatiane.santos2@hpe.com

A Hewlett Packard Brasil Ltda. (“HPE”) apresenta sua proposta técnica
comercial referente ao Projeto de Suporte de Hardware e Software.
Esta proposta foi desenvolvida pela HPE, que analisou todos os aspectos
necessários para uma implementação e prestação de serviços, considerando o
quanto requerido por este órgão.
A HPE está confiante de que as informações contidas nesta proposta possam
atender suas necessidades, demonstrando desta maneira a potencialidade da
empresa nos termos de qualidade de produtos e serviços.
A HPE está confiante em demonstrar os benefícios de valor agregado da
proposta e construir um relacionamento de negócio sólido e benéfico para
ambas as partes, observadas as disposições contidas na Lei n °8.666/93 no que
tange a licitações e contratos da Administração Pública.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se faça
necessário.

Atenciosamente,

Tatiane Silva
IBS - Installed Base Specialist
Public Sector
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Resposta da Hewlett Packard Enterprise para [Inserir a razão social do cliente]
São Paulo, 28 de junho de 2019.

Aviso de Confidencialidade
As informações contidas neste documento são confidenciais da Hewlett Packard Brasil
Ltda. e Hewlett Packard Enterprise (a seguir coletivamente "HPE"). Ao receber esta
proposta, o destinatário concorda em manter tais informações em sigilo e não reproduzir
ou divulgar a qualquer pessoa ou empresa fora do grupo diretamente responsável pela
avaliação do conteúdo, a menos que previamente autorizado pela HPE.
Esta proposta contém informações sobre produtos, vendas e programas de serviço da
HPE que podem ser melhorados ou descontinuados a critério exclusivo desta.
Considerando as informações e especificações disponibilizadas por este órgão, a HPE
informa ter aplicado todos os esforços razoáveis para incluir materiais aqui considerados
confiáveis e relevantes para fins de avaliação de seu destinatário. Sendo que esta
proposta não gera qualquer tipo garantia quanto à exatidão ou completude das
informações disponibilizadas.
Portanto, este documento possui caráter informativo, devendo ser considerado para os
negócios da HPE. Nem a HPE nem seus representantes serão responsáveis sobre
qualquer ato do destinatário ou de seus representantes, como resultado do uso não
autorizado das informações aqui fornecidas.

Restrições de cópias entregues desta Proposta
A proposta da HPE foi enviada em formato eletrônico no formato de arquivo PDF. Se o
conteúdo dos arquivos originais forem diferentes da versão em PDF, o conteúdo versão
PDF prevalecerá em qualquer hipótese, sendo, portanto, o único documento respeitado
pela HPE.
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Resposta da Hewlett Packard Enterprise para [Inserir a razão social do cliente]
São Paulo, 28 de junho de 2019.
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1. Resumo Executivo
A Hewlett Packard Enterprise acredita que as seguintes vantagens competitivas nos
diferenciam da concorrência:
Amplo portfólio de soluções completas. Combinamos nossos recursos de
infraestrutura, software e serviços para oferecer o que acreditamos ser o maior e mais
completo portfólio de soluções empresariais do setor de TI. Nossa capacidade de
oferecer uma ampla variedade de produtos de alta qualidade e serviços de suporte e
consultoria de alto valor em um único pacote é um dos nossos principais diferenciais.
Roteiro de inovação para vários anos. Atuamos no setor de tecnologia e inovação há
mais de 75 anos. Nosso amplo portfólio de propriedade intelectual e nossos recursos de
pesquisa e desenvolvimento global fazem parte um roteiro de inovação mais amplo para
ajudar organizações de todos os tamanhos em sua jornada de plataformas de tecnologia
tradicional rumo aos sistemas de TI do futuro — denominados Novo Estilo de TI — que
acreditamos serão caracterizados pelo aumento e pela proeminência inter-relacionada
de computação em nuvem, Big Data, segurança empresarial, aplicativos e mobilidade.
Distribuição global e ecossistema de parceiros. Somos especialistas no
fornecimento de soluções tecnológicas inovadoras para nossos clientes em ambientes
complexos com a participação de vários países, vários fornecedores e/ou vários
idiomas. Temos um dos conjuntos de recursos go-to-market mais completos do setor,
incluindo um amplo ecossistema de parceiros de canal que nos permite comercializar e
entregar ofertas de produtos a clientes localizados em, praticamente, qualquer lugar do
mundo.
Soluções financeiras personalizadas. Desenvolvemos soluções financeiras
inovadoras para facilitar a entrega de produtos e serviços a nossos clientes. Oferecemos
soluções de investimento flexíveis e especialidade que ajudam os clientes e outros
parceiros a criar implantações de tecnologia exclusivas com base em necessidades
comerciais específicas.
Equipe de liderança experiente com histórico comprovado de desempenho de
sucesso. Nossa equipe de gerenciamento apresenta um histórico comprovado de
desempenho e execução. Nossa equipe de gerenciamento sênior soma mais de 100
anos de experiência na área e possui amplo conhecimento e experiência no setor de TI
comercial e nos mercados em que competimos. Além disso, possuímos um amplo banco
de talentos em gerenciamento e tecnologia que — acreditamos — nos oferece pipeline
sem precedentes para futuros líderes e inovadores.
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Um parceiro de transformação com a visão e a abrangência para ajudar os clientes
a alcançar ótimos resultados comerciais

Rede dedistribution
distribuiçãonetwork
robusta
Robust

Ampla
tradição
e roteiro
de P&D
Rich R&D
heritage
and roadmap

Portfólio
de soluções
completo
End-to-end
solutions
portfolio

Soluções
de financiamento
Custom financing
solutions
personalizadas

Experienced
leadership team
Equipe
de liderança
experiente

Ao escolher a HPE como sua parceira comercial, o cliente ganhará um consultor
experiente, comprometido e confiável. A HPE entende os muitos desafios associados à
implantação da infraestrutura complexa de tecnologia da informação no ambiente de
negócios em rápida mudança e altamente competitivo dos dias de hoje. Nossa estratégia
concentra-se em ampliar nossos pontos fortes para oferecer maior valor para os clientes,
seja com suporte pós-venda, um conjunto maior de ferramentas de virtualização e
gerenciamento para empresas ou foco elevado em serviços. Oferecemos nosso incrível
portfólio da maneira que for mais adequada para você — ajudando-o a transformar
desafios em oportunidades. Nossas soluções completam essa estrutura ao combinar
nossas tecnologias a seus objetivos comerciais avançados de forma holística e
revolucionária. Com nossa visão, estratégia, experiência e liderança, a HPE se destaca
claramente como parceira preferencial de negócios do cliente para o futuro. A equipe de
profissionais de vendas e serviços da HPE tem a experiência necessária para traduzir
as metas de negócios do cliente em soluções de TI que aprimoram a competitividade,
geram um rápido retorno do investimento e fornecem proteção de longo prazo aos ativos
por meio de um caminho de crescimento assegurado.
Em resumo, o que diferencia a HPE da concorrência é a proposta de valor para nossos
clientes. A HPE ocupa uma posição única — sólida e invejável — com nossa
combinação de ativos, adotando uma postura baseada em padrões abertos e cética em
relação a plataformas, e com nossa capacidade de fornecer insights úteis para os
clientes de maneira que nenhuma outra empresa pode fazer. Um conjunto integrado e
global de produtos e serviços oferece muito mais — mais responsabilidade e agilidade
comercial, flexibilidade, suporte econômico para as necessidades dinâmicas da TI, um
retorno mais alto dos investimentos em TI e a melhor experiência total do cliente.
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2. Serviços de Suporte
2.1.

Suporte de Hardware

Os Serviços HPE de Suporte de Hardware fornecem assistência remota de alta
qualidade e suporte no local (on-site) para seu hardware das marcas HPE e Compaq,
além de outros produtos de hardware elegíveis de terceiros.
Com os Serviços HPE de Suporte de Hardware, os problemas técnicos do seu
equipamento coberto pelo contrato serão solucionados de forma profissional, visando
maximizar a disponibilidade e a produtividade da operação.
Você tem flexibilidade para selecionar características opcionais do serviço e escolher
entre diversas alternativas de tempos de resposta e janelas de cobertura para atender
às suas necessidades específicas de suporte.

Principais Características dos Serviços de Hardware


Diagnóstico de problemas e suporte remotos



Atendimento telefônico direto por especialistas da área técnica.



Suporte de hardware nas instalações do cliente ("On-Site")



Peças e mão-de-obra inclusas



Períodos de cobertura e tempos de resposta flexíveis

 Atendimento realizado pela própria Hewlett Packard Enterprise e/ou sua rede
autorizada de serviços de acordo com os mais rigorosos padrões de qualidade e
certificação
 Acesso a informações e serviços eletrônicos avançados de suporte que aumentam
a produtividade:
HPSC – HPE Support Center (http://www.hp.com/go/hpsc): É um site de
suporte inovador onde os profissionais de TI podem obter informações sobre
hardware e documentações, atualizações de firmware, abertura eletrônica e
acompanhamento de chamados, chat direto com os engenheiros de suporte da HPE,
dentre outros.
–

Insight Remote Support: Trata-se de uma ferramenta de monitoramento
proativo das condições de hardware que em casos de falhas registram chamados
automaticamente junto à Central de Suporte HPE visando rápida reação e redução
no tempo de correção de falha. Para tanto, a implementação da ferramenta está
condicionada às políticas de segurança e topologia de rede do [CustomerName],
bem como das condições de compatibilidade de cada componente.
–

Collaborative Support
Os Serviços de Hardware da HPE fornecem assistência remota e se durante o
atendimento, a HPE determinar que um problema é causado por software de
terceiros e que não se aplica nenhuma da correções conhecidas e disponíveis
conforme definido no Software Básico, o time de suporte, quando autorizado pelo
Cliente, poderá chamar o fornecedor de software de terceiros seguindo os acordos
de suporte contratado entre o cliente e o fornecedor.
Como parte do processo de gerenciamento do chamado, a HPE fornecerá
documentação e análise realizada para que o fornecedor siga com atendimento junto
ao cliente.
Hewlett Packard Enterprise Confidencial – uso e restrições nas Condições Gerais – 01.FY19
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–

Uma vez que o fornecedor do software está envolvido, o chamado aberto junto
a HPE será fechado e poderá ser reaberto, se necessário a qualquer momento
fazendo referência ao número original de identificação da chamada.

2.1.1.

Vistoria de Hardware / RTS

Este serviço é aplicável a qualquer equipamento HPE ou equipamento suportado pela
HPE para clientes que nunca tiveram seus equipamentos cobertos por contrato de
suporte de hardware, ou que já tiveram e cancelaram seu contrato e que pretendem
novamente assiná-lo.
Para incluir equipamentos que estavam sem cobertura nos últimos 30 dias é necessário
que se avalie a elegibilidade do equipamento, garantido:
•
Não esteja obsoleto, seja produto suportado pela HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE
•
Esteja atualizado com as últimas configurações e revisões
•
Esteja operando sem falhas conforme determinado pela HPE
Para que os produtos sejam elegíveis para fazerem parte de um contrato de suporte de
hardware, o cliente deve optar:
•
Pagamento da taxa RTS
•
Solicitar prévia vistoria, realizada pela HEWLETT PACKARD ENTERPRISE,
com o objetivo de atestar a perfeita funcionalidade do(s) equipamento(s). Caso o
resultado da vistoria seja positivo, o contrato poderá ser sem custos de RTS. Vale
ressaltar, ainda, que o cliente arcará com todos os valores decorrentes da vistoria aqui
estabelecida.
•
Carência de 30 dias, isto é, o equipamento do cliente não estará suportado pelos
serviços HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ora contratados. Durante o período de
carência, e uma vez evidenciado a necessidade, o cliente terá direito aos serviços de
suporte mediante o pagamento de um “chamado avulso / per call service”, o qual será
faturado em complemento ao(s) valore(s) especificado(s) nesta proposta e em estrita
observância à lista de preços praticada pela HPE.

2.2.

Suporte de Software

O Suporte de Software da HPE fornece serviços abrangentes para produtos de software
Hewlett Packard Enterprise e de terceiros selecionados. Com este serviço, sua equipe
de TI conta com acesso rápido e confiável às Centrais de Atendimento da HPE. Os
analistas da Central de Atendimento trabalharão com sua equipe para fornecer
orientações sobre as características e utilização, diagnósticos e resolução de
problemas, identificação de defeitos e acesso a patches dos produtos de software.
O Serviço também disponibiliza atualizações de software para produtos da HPE e de
terceiros elegíveis suportados pela HPE, patches de software e manuais de referência,
incluindo licença de uso e cópia de novas versões de produtos de software em todos os
sistemas suportados e cobertos pela licença original do mesmo.
O serviço também fornece acesso eletrônico às informações de suporte, permitindo que
qualquer membro de sua equipe de TI localize informações essenciais disponíveis sobre
produtos e suporte. Para produtos de terceiros, este acesso está sujeito à
disponibilidade de tais informações eletrônicas por parte do fornecedor.

Principais Características dos Serviços de Software


Suporte remoto
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Acesso a recursos técnicos



Análise e resolução de problemas



Gerenciamento de escalação



Isolamento de problemas



Suporte de orientação à instalação

 Atualizações de software da Hewlett Packard Enterprise e de terceiros selecionados
a um custo previsível
 Redução dos custos de aquisição de atualizações individuais de software, devido à
economia substancial de assinaturas


Notificações automáticas sobre a disponibilidade de novas versões de software



Opção de janelas de cobertura

 Acesso a informações e serviços eletrônicos avançados de suporte que aumentam
a produtividade:
–

Hewlett Packard Enterprise Support Center (https://h20564.www2.hpe.com/ ):
É um site de suporte inovador onde os profissionais de TI podem obter informações
sobre software e documentações, abertura eletrônica e acompanhamento de
chamados, chat direto com os engenheiros de suporte da HPE, dentre outros.

2.2.1.

Serviços de Suporte de Software Limitado (por
Incidentes)

O Suporte Técnico de Software por Incidentes fornece serviços abrangentes de suporte
remoto para produtos de software selecionados de terceiros (Microsoft, Linux Red
Hat ou Suse Enterprise Edition e Novell).
Com este serviço, sua equipe de TI conta com acesso rápido e confiável às Centrais de
Atendimento da Hewlett Packard Enterprise. Os analistas da Central de Atendimento
trabalharão com sua equipe para fornecer orientações sobre as características e
utilização, diagnósticos e resolução de problemas, identificação de defeitos e acesso a
patches dos produtos de software.
Além disso, esta modalidade permite que o serviço de suporte seja adequado às
necessidades de cada ambiente com opções de 10, 25, 50 ou 75 incidentes por ano,
que podem ser utilizados para diversos equipamentos.

2.2.2.

Atualização de Software / RTS

Este serviço é aplicável a qualquer equipamento HPE ou equipamento suportado pela
HPE para clientes que nunca tiveram seus equipamentos cobertos por contrato de
suporte de hardware, ou que já tiveram e cancelaram seu contrato e que pretendem
novamente assiná-lo.
O Serviço de Atualização de Software HPE (RTS - Return-to-Support) é destinado a
atualizar a versão de software de qualquer produto HPE para a última versão corrente.
Após o recebimento e instalação desta nova versão, o equipamento estará qualificado
para que seja feito um contrato de manutenção.
A HPE irá proverá ao cliente a versão corrente suportada, de sistema operacional,
subsistemas ou softwares aplicativos HPE. A versão corrente suportada é definida como
versão de software que consta na lista de preços HPE no momento da compra do serviço
RTS.
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O cliente deve optar para quais produtos deseja receber a atualização, e caso a versão
do sistema operacional instalada no seu equipamento apareça como a mais atual, ele
deve optar somente pelos subsistemas ou softwares aplicativos.
Comprando o RTS o cliente irá receber atualização dos softwares constantes no item
Configuração e Preços.
Os serviços de RTS deverão estar incluídos no item Configuração e Preços através dos
códigos de produtos UC255AC ou UC256AC descritos como SW Updates – Return to
Support.
Serviços não incluídos:
Manuais de software ou atualização de manuais.
Software Status Bulletins não recebidos.
Auxílio na instalação das novas versões
Tanto o serviço de instalação das novas versões quanto os manuais devem ser
adquiridos a parte, aos preços vigentes da época da compra do Serviço HP-RTS.
O faturamento e pagamento referente ao valor do RTS deverá ser efetuado na sua
totalidade no primeiro mês de vigência do contrato de suporte.
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3. Especificações dos Níveis de Serviços
3.1.
3.1.1.

Suporte de Hardware
Tempo de Solução / Call-to-Repair

O serviço assegura acesso direto a uma equipe de suporte especializada, disponível 24
horas por dia 7 dias por semana, que imediatamente começa a estudar o problema. Em
no mínimo 95% dos casos a HPE assume o compromisso de restaurar o hardware em
no máximo 6 horas, contado do momento em que a chamada é registrada na Central de
Atendimento ao Cliente da Hewlett Packard Enterprise até o momento que o produto
seja restaurado o seu nível normal de funcionalidade de hardware.
 24x7 – 6 horas Call-to-Repair: Cobertura de peças, mão-de-obra e atendimento
on-site, 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, com solução on-site em
até 6 horas.

3.2.
3.2.1.

Suporte de Software
Tempo de Resposta

É o prazo compreendido entre o horário de abertura do chamado na Central de
Atendimento da Hewlett Packard Enterprise Brasil até o atendimento remoto pelo
especialista técnico.
 24x7 – 2 horas de Resposta: Suporte de software remoto com atendimento em
regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, com início do serviço
em até 2 horas após a abertura e registro do chamado.

3.2.2.

Pré-requisitos para Suporte de Software

O cliente deverá possuir as licenças apropriadas regularmente adquiridas para o uso de
todos os produtos de software, de acordo com os atuais termos de licenciamento de
softwares de terceiros. Manter e fornecer à HPE, quando solicitadas, as licenças
originais, os contratos de upgrade e as chaves de licenças de todos os produtos de
software. O Cliente deverá estar devidamente licenciado para usar a versão corrente do
produto de software no início do período do contrato de serviço.

3.2.3.

Limitações do Serviço para Suporte Software

As atualizações de software não estão disponíveis para todos os produtos. A pedido do
Cliente, a HPE fornecerá uma lista de produtos de software que não exigem
atualizações. Quando esta característica do serviço não estiver disponível, ela não será
incluída no Serviço HPE de Suporte de Software.
O suporte de software deverá ser adquirido para cada sistema do ambiente do Cliente
que requeira cobertura.

3.3.

Suporte HPE Proactive Care
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O Serviço HPE Proactive Care Service (Proactive Care) oferece um conjunto integrado
de serviços proativos e reativos desenhados para ajudar o cliente a melhorar a
disponibilidade e o desempenho de sua infraestrutura convergente. Num ambiente de
complexidade, muitos componentes precisam trabalhar em conjunto de maneira efetiva.
O Proactive Care foi especificamente desenhado para dar apoio a estes ambientes
complexos, fornecendo uma solução de suporte de ponta-a-ponta que cobre servidores,
sistemas operacionais, virtualizações (hypervisors), armazenamento (storage), redes de
armazenamentos (storage area networks -SANs) e redes.
Quando do acontecimento de um incidente, o Proactive Care fornece acesso ao
especialista da solução técnica que está apto a ajudar o cliente a resolver rapidamente
as situações críticas. A HPE emprega os procedimentos de escalação acelerada para
resolver os incidentes complexos. Ademais, o time de especialistas de suporte da HPE
para o cliente está equipado com tecnologias remotas e ferramentas desenhadas para
reduzir a indisponibilidade e aumentar a produtividade. O serviço inclui reparo do
equipamento no local (onsite) se necessário para solução do problema. Pode-se
escolher entre um leque de opções de níveis de suporte reativo para endereçar as
necessidades operacionais e de negócios.
O Proactive Care ajuda o cliente a evitar situações críticas, provendo serviços como:
análise e distribuição de patches recomendações, alertas técnicos, deixando o ambiente
atualizado, otimizado, livres de riscos em potencial e sob uma condição suportada pela
HPE. O cliente receberá regularmente uma avaliação da saúde do ambiente através da
ferramenta Proactive Scan, ajudando a encontrar eventuais questões de configurações,
segurança e desempenho, aumentando a disponibilidade geral do ambiente e
diminuindo os riscos de maneira proativa. O Proactive Care também fornece relatórios
regulares de incidentes para ajudar a evitar a reincidência de problemas.
Em incidentes complexos onde existem várias tecnologias envolvidas, a Hewlett
Packard Enterprise através do serviço “Collaborative Suport” ajudará o cliente a
gerenciar o diagnóstico entre os diversos componentes (Hardware, Sistema
Operacional, Software Básico e colaborativamente com aplicações como SAP, Oracle e
Microsoft) acelerando o diagnóstico e eliminando áreas de conflito.
Se houver necessidade de uma personalização posterior ou de consultoria técnica, o
Proactive Care pode ser expandido através da aquisição das seguintes opções de
serviços:
 Suporte personalizado (Ponto único de escalação, Time nomeado, Planejamento e
Gestão do suporte)
 Avaliação de disponibilidade e melhoria de desempenho
 Otimização de Insight Software (Ferramenta de controle e monitoração
 Técnicos de alta especialização para consultoria sob demanda.

3.3.1.

Benefícios do Serviço

O Proactive Care ajuda a aumentar o retorno de investimento de infraestruturas
convergentes (Servidores, Armazenamento, redes, software básico, middleware e
aplicações), bem como aumentará a capacidade de continuidade das funções vitais de
negócios do Cliente a saber:
 Resolução acelerada de incidente através de acesso rápido aos recursos treinados e
orientados à solução, através do gerenciamento do caso de ponta-a-ponta
 Prevenção de problemas causados por uma infraestrutura que não está revisada e
nos níveis de atualização recomendados
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 Melhoria de desempenho através de Proactive Scans regulares, que ajudam a
assegurar que os sistemas estão corretamente configurados e consistentes com as
melhores práticas da HPE
 Redução de incidentes através da antecipação de situações críticas através do
monitoramento em tempo-real do ambiente e relatórios de tendência histórica de casos
Com a aquisição dos serviços opcionais, o Proactive Care ajuda o cliente, com:


Aumento de responsabilidade e personalização através do estabelecimento de um
time de suporte de conta que fornecerá planejamento de suporte e revisões



Maximização do retorno sobre os ativos de TI através da análise de desempenho e
disponibilidade



Operações simplificadas pela utilização integral do programa de gerenciamento
(management software)



Flexibilidade de recursos através do acesso a níveis de conhecimento sob demanda,
que podem ajudar em momentos de pico de processamento e requerimentos de
projetos

3.3.2.

Especificações dos serviços proativos:



Manutenção On site dos Servidores sob contrato com a Hewlett Packard Enterprise.



Avaliações Semestrais, Firmwares, remotas do Site dos equipamentos descritos
neste contrato.



Avaliação semestral da saúde do ambiente (Segurança, Desempenho e
configuração)



Gestão de Problema de incidentes, incluindo relatórios de revisão e análise crítica.



Processo de escalação acelerado, “follow the Sun”, e coordenação de recursos ao
redor do mundo.



Tempo de Resposta Imediato com acesso direto aos especialistas em ambientes
críticos.



Processo de abertura automática de incidentes de Hardware direto com os
especialistas em ambientes críticos.



Processo automático de alerta gerencial para incidentes críticos.



Gestão de configuração com ferramenta (eSMG).



Relatório e análise de incidentes trimestral.
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4. Condições Comerciais
Configuração e Preços
HPE Proactive Care CTR SVC
PART
NUMBER

DESCRIÇÃO

SERIAL

QNT

VALOR MENSAL

BW904A

HP 42U 600x1075mm Enterprise Shock Rack

BRC6478AXH

1

-

H6Y95A

HP 3PAR StoreServ 8400 2N Storage Base

2MK6470020

1

R$

807,66

H6Z00A

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter

2M264300XL

1

R$

211,53

H6Z00A

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter

2M264300XN

1

R$

211,53

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027875

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027874

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027873

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027872

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027871

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027870

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027869

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027868

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027867

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027866

1

R$

28,34

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl

2MK647027X

1

R$

186,23

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl

2MK647027Y

1

R$

186,23

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl

2MK647027W

1

R$

186,23

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027909

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027908

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027907

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027901

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027900

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027899

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027898

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027897

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027896

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027895

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027894

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027893

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027906

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027905

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027904

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027903

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027902

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027880

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027881

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027882

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027883

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027884

1

R$

28,34
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K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027885

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027886

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027887

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027888

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027889

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027890

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027891

1

R$

28,34

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027892

1

R$

28,34

H6Z27A

HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS Drive Encl

2MK6470280

1

R$

186,23

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027924

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027937

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027936

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027935

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027934

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027933

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027932

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027931

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027930

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027929

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027928

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027927

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027926

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027922

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027925

1

R$

28,34

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027923

1

R$

28,34

K2R29A

HP 3PAR StoreServ RPS Service Processor

2M263204C5

1

R$

140,68

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06400241

1

R$

-

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06390049

1

R$

-

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06390042

1

R$

-

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06400242

1

R$

-

BW932A

HP 600mm Rack Stabilizer Kit

1

R$

-

BW906A

HP 42U 1075mm Side Panel Kit

1

R$

-

SW
PART
NUMBER

DESCRIÇÃO

L7B69A

HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU

1

R$

1.070,81

L7B70A

HP 3PAR 8400 OS Suite Drive LTU

168

R$

2.013,21

L7B73A

HP 3PAR 8400 Replication Suite Base LTU

1

R$

241,73

L7B74A

HP 3PAR 8400 Replication Ste Drive LTU

168

R$

2.013,21

L7B71A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Base LTU

1

R$

369,58

L7B72A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Drive LTU

168

R$

2.013,21

HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E-Media

1

R$

-

HP 3PAR 7000/7450 OS Suite E-Media

1

R$

-

HP 3PAR 7000 Service Proc SW E-Media

1

R$

-

BD362AA
E
BD363AA
E
BD365AA
E

SERIAL

QNT

VALOR MENSAL

HPE Proactive Care CTR SVC
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PART
NUMBER
K2P88A
K2Q95A

DESCRIÇÃO
HP 3PAR 8000 480GB SAS cMLC SFF SSD DOPE0480S5xnNMRI
HP 3PAR 8000 480GB SAS MLC SFF SSD HSCP0480S5xnNMRI

SERIAL

QNT

NA

12

NA

16

VALOR MENSAL
R$

1.640,15

R$

2.403,97

O valor total desta proposta é de R$ 185.740,34 para 12 meses com inicio a partir
da data de assinatura ou da data descrita no contrato do cliente.
Ou
O valor total desta proposta é de R$ 557.221,01 para 36 meses com inicio a partir
da data de assinatura ou da data descrita no contrato do cliente.

Ajustes no calendário de faturamento (valor mensal), são aplicáveis desde que não haja
alteração no valor total desta proposta e esteja em acordo com a cobertura de suporte
e/ou garantia que cada equipamento possuir, além do firmado nesta proposta. De
qualquer forma, toda e qualquer mudança no calendário de faturamento dependerá de
aprovação prévia da HPE.
As condições comerciais aqui estabelecidas foram baseadas nas configurações e
distribuição geográfica dos equipamentos, informados pelo cliente. Quaisquer
alterações, as quais deverão ser informadas previamente, com 30 (trinta) dias de
antecedência, resultarão na revalidação das condições comerciais, técnicas e tributárias
incluindo possível impacto no atendimento ao nível de serviço acordado e aumento dos
preços originalmente contratados.
Os preços, condições e valores desta proposta consideram que os equipamentos objeto
dos serviços encontram-se em bom estado de conservação e em sua configuração
original. A HPE durante o prazo de 30 (trinta) dias, contados do início dos serviços,
efetuará a análise técnica, presencial ou remota, do parque de equipamentos objeto do
contrato a fim de verificar se os equipamentos se encontram nas condições mínimas de
prestação de serviços. Caso a HPE identifique que os equipamentos não são elegíveis
aos serviços contratados, enviará ao cliente os custos dos reparos necessários aos
equipamentos; e, caso o cliente não efetue o respectivo pagamento ou não autorize os
serviços, os equipamentos serão automaticamente excluídos dos serviços. Ainda,
durante a vigência dos serviços, caso a HPE identifique que ocorreram alterações das
configurações do equipamento, incluindo suas peças, os mesmos serão (a)
automaticamente excluídos dos serviços; ou (b) mantidos sob o escopo contratual,
desde que o Cliente efetue o pagamento dos valores necessários para o
reestabelecimento do equipamento.
Não estão previstas e incluídas trocas gratuitas tanto da peça quanto da mão de obra
de itens considerados consumíveis do produto (baterias, filtros, fitas magnéticas, entre
outros) durante a vigência do Contrato. Estes itens devem ser cotados e adquiridos a
parte, de acordo com a necessidade e solicitação do cliente. A substituição destes itens
deve ser feita por produtos originais e compatíveis. A não utilização de produtos originais
e compatíveis que venham a causar dano ao produto, exclui o mesmo do contrato até a
sua adequação, eliminando-se o equipamento do suporte.

Hewlett Packard Enterprise Confidencial – uso e restrições nas Condições Gerais – 01.FY19

página. 16

Proposta_Técnica_Comercial_ K185D1094_versão: 02

Orçamento Extensão de Garantia HPE 3PAR (0564730)

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 76

Resposta da Hewlett Packard Enterprise para [Inserir a razão social do cliente]
São Paulo, 28 de junho de 2019.

Condições de Pagamento
A parcela mensal é devida no primeiro dia útil de cada mês de vigência do presente
CONTRATO e deverá ser paga à HPE em sua sede administrativa (ou a quem e onde
a HPE indicar), até o último dia útil do mesmo mês ou até a data de vencimento fixada
na respectiva fatura (30DDF).

Tributos
Os valores apresentados acima incluem todos os impostos e tributos incidentes sobre
os serviços ou produtos objeto desta Proposta de acordo com a legislação em vigor
aplicáveis ao local de prestação dos serviços e entrega de produtos, exceto ICMS
diferencial de alíquota.
Na eventualidade de ser devido diferencial de aliquota do ICMS ao Estado de destino,
o pagamento do valor correspondente será de acordo com a legislação vigente.
Cada espécie ou tipo de serviço ou produto previsto na presente Proposta será faturado
de forma segregada a fim de atender a legislação do local da prestação dos serviços ou
entrega de produtos, dessa forma, a Hewlett Packard Enterprise emitirá notas-fiscais
específicas para cada serviço ou produto fornecido. O estabelecimento que emitir a
fatura de serviços será o mesmo do prestador desse serviço, objeto da presente
proposta.
Os serviços a serem prestados não constituem de qualquer forma cessão de mão-deobra e não contemplam quaisquer retenções de tributos, impostos, contribuições ou
taxas pelo Cliente, dessa forma, caso o Cliente efetue qualquer retenção, deverá
informar previamente a Hewlett Packard Enterprise, bem como as condições e valores
ora ofertados serão revistos diante do impacto ocasionado por eventual retenção. Ainda,
o Cliente deverá enviar à Hewlett Packard Enterprise todos os comprovantes e guias de
pagamentos da referida retenção.
Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais quando ocorridas após a data de apresentação da
Proposta, e de comprovada repercussão nos preços ofertados, implicarão na revisão
destes para mais ou para menos, conforme o caso.
Estado de faturamento: Alagoas
O faturamento poderá ser efetuado por uma das filiais da HPE abaixo relacionadas.

Início dos Serviços
A vigência dos serviços dar-se-á de acordo com a data estabelecida no item
Configuração e Preços desta proposta, ou de acordo com os instrumentos contratuais
assinados entre as partes, se aplicável.
Findo o prazo de vigência aqui indicado e desde que em comum acordo entre as partes,
respeitando a lei vigente, o contrato poderá estender-se pelo prazo de 60 (sessenta)
meses após o início da vigência do contrato.
Considerando a necessidade de disponibilização logística dos kits para atendimento e
contrato de parcerias, o compromisso de Tempo de Solução / Call-to-Repair, bem como
suporte a equipamentos de outros fornecedores (Multivendor), iniciará após 30 dias a
partir da assinatura desta proposta, todavia, durante este período, a HPE envidará todos
os esforços para cumprimento dos níveis de serviço detalhados no item configuração e
preços da proposta.
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Reajuste de Preços
Em caso de prorrogação contratual, a parcela mensal será reajustada a cada 12 (doze)
meses a contar da data da apresentação da proposta, respeitando o interregno de 12
meses, pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado, medido pela
Fundação Getúlio Vargas).
Caso o índice no período esteja negativo, as partes poderão afastar sua aplicabilidade.

Penalidades por não Cumprimento do Prazo de
Pagamento
Em caso de atraso no pagamento de qualquer quantia devida em decorrência dos
Produtos e Serviços prestados, incluindo reembolso de despesas, referidos valores
serão acrescidos de multa moratória no importe de 2% (dois por cento), juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pela variação do
IGP-M (FGV), estes últimos calculados pro rata temporis.
Na hipótese de ser aceito pela HPE o envio mensal, pelo cliente, de Pedidos de Compra
relacionados a este contrato, o primeiro Pedido de Compra deverá ser encaminhado em
até 30 dias da data de aceite desta proposta e os demais deverão ser encaminhados,
sucessivamente, no prazo de 30 dias. Eventual atraso no recebimento de um Pedido de
Compra, impactando o prazo de pagamento, ensejará a imediata aplicação da referida
penalidade.

Validade da Proposta
Válida até 90 (noventa) dias a contar de sua apresentação.
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Dados Cadastrais
Para Efeito de Faturamento
Filial Barueri
Hewlett-Packard Brasil Ltda.
Endereço: Alameda Rio Negro, nº. 750, Térreo, Sala Rio de Janeiro
CEP: 06454-000 – Alphaville – Barueri – SP
CNPJ: 61.797.924/0002-36
Inscrição Estadual: 206.203.581.118
Inscrição Municipal: 5.39.202-6
Os produtos e serviços objeto da presente proposta poderão ser prestados dos
estabelecimentos da Hewlett Packard Enterprise, e a Hewlett Packard Enterprise
poderá, a seu exclusivo critério, executar os Serviços ou qualquer porção dos
Serviços por meio de uma Afiliada da Hewlett Packard Enterprise ou empresa
pertencente ao seu Grupo Econômico. As obrigações da Hewlett Packard Enterprise
sob esta Proposta e futuro Contrato serão executadas pela própria Hewlett Packard
Enterprise ou por suas subsidiárias ou afiliadas, sem qualquer limitação. A Hewlett
Packard Enterprise terá ainda o direito de ceder ou transferir quaisquer dos seus
direitos e obrigações decorrentes da presente Proposta e futuro contrato sem a
necessidade de qualquer aprovação prévia pelo Cliente.
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5. Condições Gerais
Termos e Condições Contratuais
Aos Produtos e Serviços aqui ofertados aplicam-se o disposto na Lei nº 8.666/1993 e
demais legislações aplicáveis ao assunto.
Caso haja condições comerciais descritas nessa proposta divergentes das descritas no
contrato firmado entre as partes, prevalecem as condições da proposta.

Acordo Integral
Ao aceitar a presente Proposta, mediante assinatura deste instrumento e/ou emissão da
nota de empenho, a mesma passa a ter força de contrato entre as partes caso não haja
a celebração de um termo de contrato específico. Os Termos, referidos acima,
constituem o acordo integral entre a HPE e o Cliente a respeito da compra pelo Cliente
de produtos e serviços da HPE, e substituem e cancelam quaisquer comunicações,
declarações ou acordos anteriores, assim como quaisquer condições adicionais ou
inconsistentes do Cliente, sejam verbais ou por escrito.

Declaração de Anticorrupção
As partes declaram que seus empregados, representantes, dirigentes ou
administradores, direta ou indiretamente, não efetuaram qualquer promessa, oferta,
solicitação ou aceite de qualquer vantagem indevida, de qualquer natureza, para a
execução desta Proposta ou que esteja sob qualquer forma conexa com a presente
Proposta, bem como obrigam-se a cumprir, o disposto na Lei nº. 12.846/2013.
As partes declaram, pelo presente, que não praticam ou praticarão qualquer atividade
que viole qualquer legislação anticorrupção, incluindo, o US Foreign Corrupt Practices
Act – FCPA, o UK Bribery Act, a Lei Federal nº. 12.846/13 e quaisquer Decretos, Leis
Estaduais ou Municipais.
As partes declaram que têm conhecimento da Lei nº. 12.846/2013, bem com
comprometem-se a não praticar qualquer dos atos lesivos à Administração Pública
elencados no Art. 5º, incisos e alíneas, seja durante o certame licitatório, seja no decorrer
da execução do contrato, sob pena de responsabilização, independente da aferição de
culpa. Declara, ainda, para os devidos fins, estar ciente das sanções previstas na
referida legislação, além daquelas cominadas na Lei nº. 8.666/93, demais normas de
licitações e contratos da Administração Pública e normas correlatas.

Obrigações da Hewlett Packard Enterprise
A HPE responsabiliza-se por todos os ônus e encargos trabalhistas e previdenciários
resultantes da contratação e emprego de pessoas para a realização dos serviços objeto
desta proposta, bem como pelos excessos e omissões praticados pelos mesmos, razão
pela qual é a HPE considerada empregadora autônoma, não existindo entre ela e seus
empregados, vínculo de qualquer natureza com o Cliente.
A HPE obriga-se a não divulgar, reproduzir, vender ou utilizar a favor de terceiros, os
trabalhos e demais dados obtidos no Cliente, através da prestação dos serviços
descriminados nesta proposta, sob a pena de responsabilidade civil e criminal.
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A HPE obriga-se, ainda, a executar os serviços, dentro das boas técnicas e dos
costumes usuais em trabalho deste gênero, bem como a utilização de mão-de-obra
qualificada.
Todos os tributos (impostos, taxas e contribuições) de natureza federal, estadual e
municipal, incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto deste contrato serão de
responsabilidade única da HPE.

Rescisão
Qualquer das partes poderá rescindir este Contrato total ou parcialmente, mediante
notificação por escrito à outra parte com 90 (noventa) dias de antecedência, exceto nos
casos em que os equipamentos se tornarem obsoletos, hipótese em que este Contrato
pode ser rescindido total ou parcialmente mediante notificação com 30 (trinta) dias de
antecedência, observadas as disposições contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal
n° 8.666/93.
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6. Termo de Aceite da Proposta / Pedido de
Compra
A
Hewlett Packard Enterprise
A/C: Sr(a) Tatiane Silva

O TRE- AL declara estar ciente e de acordo com a proposta e todas as cláusulas e
condições dos “TERMOS E CONDIÇÕES DE SERVIÇOS DE SUPORTE” e “FICHA DE
DADOS SUPPLEMENTAL DATA SHEET”, item Termos e Condições Contratuais desta
proposta.

RESPONSÁVEL PELO ACEITE DESTA PROPOSTA
Nome:

Cargo:

Departamento:
Assinatura:
Local e Data:
Razão Social:
INFORMAÇÃO DE FATURAMENTO
Razão Social:
Endereço de Faturamento:
CNPJ:

Inscr. Estadual:

INFORMAÇÃO E LOCAL DE ENTREGA
Razão Social:
Endereço de entrega:
CNPJ:

Inscr. Estadual:

Contato:
Necessário pré-agendamento? ( ) sim

Telefone:
(

) não

Possuim restrição de horário para recebimento do produto? ( ) sim
Caso positivo, informar os horários:__________________________

(

) não

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA
Endereço de Cobrança:
CNPJ:

Inscr. Estadual:

Contato:

Telefone:

E-mail para envio da Nota Fiscal Eletrônica:
Comentários Adicionais:
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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 32 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO
01. Objeto
02. Quantidade

Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribunal.
01 Extensão de Garantia
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao equipamento Storage HPE
3PAR, mantendo-o atualizado do ponto de vista de segurança como também quanto à novas
implementações e recursos/firmwares.

03. Resumo da Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 12 meses adicionais, incluindo o
direito de uso de novas versões de softwares;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

07. Adjudicação

a ser aferido pela SEIC/COMAP
Atualmente, este Tribunal conta equipamento Storage HPE 3PAR, que é o sistema de armazenamento central de
dados do Sistema de Virtualização de servidores, utilizado por vários sistemas, mais notadamente a Intranet,
SGRH, SEI e SADP, tornando-se assim equipamento essencial para o desenvolvimento das atividades tanto
internas quanto o atendimento ao público externo.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.
(Por Item. Não confundir item, que é a contratação em si, com os equipamentos elencados)

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

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

Vide
12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR, em uso neste Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação extensão de garantia e suporte para Storage HPE
3PAR, em uso neste Regional, a garantir todo o legado por 12 meses
adicionais.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como por exemplo dano
permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como
forma de otimizar todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos essenciais ao desenvilvimento
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das atividades deste Tribunal.
A extensão de garantia também pretende dar longevidade técnica aos equipamentos
elencados, de maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade dos
serviços providos por meio dos mesmos.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste
Tribunal;
2. Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
3. Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos. e, na forma do DOD,
4. Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso ;
5. Não haver solução de continuidade para os serviços suportados pelos
equipamentos;
6. Evitar contratações emergenciais por falha ou defeito nos equipamentos
envolvidos.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e
governança de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a)
viabilizar serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC):
acompanhar a garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a
contratação de empresas especializadas e manter parque tecnológico
atualizado.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0000727-88.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de
garantia para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser
objetivamente a mesma da contratada.
A demanda está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2018.
A demanda também está prevista no Item 26. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2019.
(http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-detic-2019, acessado nesta data.)
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia
pretendida pode ser fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há
realizado em procecimentos licitatórios anteriores.
Bem assim, na forma do registrado no Item 7 dos Estudos
Preliminares a Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades
subordinadas, não vislumbra alternativa imediata que não seja a contratação
de serviços do fabricante.
A
alternativa
passa
necessariamente
pela
substituição
progressiva dos equipamentos que pode requerer um investimento vultoso e
de médio/longo prazo de implementação.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁcas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo fabricante dos equipamentos.
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 extendida em 12 meses
adicionais.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
do

tipo

Habilitação

e

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
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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 equipamentos em pleno uso por este Tribunal,
salvo 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 contratado deverá fornecer o código SAID (Service Agreement ID) relativo ao(s)
serviço(s) contratado que correspondam e viabilizem, via consulta ao site do
fabricante, a cobertura objeto da licitação;
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) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e
no Contrato;

2.

Fornecer documento oﬁcial do fabricante que contenha o código SAID
(Service Agreement ID) relativo ao(s) serviço(s) contratado que
correspondam e viabilizem, via consulta ao site do fabricante, a cobertura
objeto da licitação por meio do perfil oficial deste Regional (user: tre-al);

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,
em inglês;

4.

ou

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
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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,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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;

11.

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;

12.

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

13.

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
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 12
meses adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de
softwares/firmwares;
A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares
dos equipamentos;
Os chamados relativos à garantia deverão ser abertos diretamente junto ao
fabricante;
A empresa licitante deverá comprovar ter autorização do fabricante para
comercialização do serviços descritos;
Os documentos da renovação da garantia deverão ser obrigatoriamente emitidos
pelo fabricante dos equipamentos;
Deve ser garantido ao TRE-AL acesso direto sem intermediações aos portais de
ferramentas da HPE, como também ao monitoramento pró-ativo dos
equipamentos com call-home do fabricante;
Devido a criticidade do ambiente de alta disponibilidade, a abertura dos chamados,
prestação do suporte técnico corretivo/preventivo para intervenções de
hardware, software e atualização de firmware para pacth's de correção de bug e
críticos devem ser realizados diretamente pelo fabricante;
O suporte a software será com atendimento remoto ou presencial, em regime
24x7, incluindo feriados, com solução em até 06 horas, e contemplará direito de
uso de novas versões, atualizações e configurações das ferramentas
disponibilizadas pelo fabricante. Sendo a abertura do chamado realizada via canal
telefônico 0800, ou portal da empresa;
O suporte de hardware para todos os itens deverá ser na modalidade – 06 horas
Call-to-Repair: Cobertura de peças, mão-de-obra e atendimento onsite, 24horas
por dia, 7 dias da semana, incluindo feriados, com solução on-site em até 06
horas. Sendo a abertura do chamado realizada via gerenciamento proativo (call
home), canal telefônico 0800, ou portal da empresa do fabricante.
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

CONFIGURAÇÃO E COMPONENTES ENGLOBADOS:
HPE PROACTIVE CARE CTR SVC
PART NUMBER
BW904A
H6Y95A
H6Z00A

DESCRIÇÃO
HP 42U 600x1075mm
Enterprise Shock Rack B
HP 3PAR StoreServ 8400
2N Storage Base
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb
FC Adapter

SERIAL

QTD

BRC6478AXH

1

2MK6470020

1

2M264300XL

1

Termo de Referência - TIC 32 (0566094)

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 86

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb
FC Adapter

2M264300XN

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD

-

40

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl

2MK647027X

1

2MK647027Y

1

2MK647027W

1

2MK6470280

1

H6Z00A

H6Z26A
H6Z26A
H6Z27A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 LFF(3.5in)
SAS Drive Encl

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD

-

16

K2R29A

HP 3PAR StoreServ RPS
Service Processor

2M263204C5

1

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU

CN06400241

1

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU

CN06390049

1

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU

CN06390042

1

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU

CN06400242

1

BW932A

HP 600mm Rack Stabilizer
Kit

-

1

BW906A

HP 42U 1075mm Side Panel
Kit

-

1

-

16

HSCP0480S5xnNMRI HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
(810774-001)
SSD Drive 480GB 150K

SOFTWARE
PART
NUMBER

DESCRIÇÃO

L7B69A

HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU

-

1

L7B70A

HP 3PAR 8400 OS Suite Drive LTU

-

168

L7B73A

HP 3PAR 8400 Replication Suite Base
LTU

-

1

L7B74A

HP 3PAR 8400 Replication Ste Drive LTU

-

168

L7B71A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Base LTU

-

1

L7B72A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Drive LTU

-

168

BD362AAE

HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW EMedia

-

1

BD363AAE

HP 3PAR 7000/7450 OS Suite E-Media

-

1

BD365AAE

HP 3PAR 7000 Service Proc SW E-Media

-

1

SERIAL QTD

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de
fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@treal.jus.br.
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
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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,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
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.
Comunicação (Art. 18, § 3º, III, a, 5):
1. A comunicação poderá ser realizada através de e-mail ou documento registrado
no protocolo do TRE/AL;
2. A entrega por parte da contratada de itens para verificação de conformidade
deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br;
Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6):
Com a veriﬁcação de conformidade será emitido relatório de
análise técnica que será instrumento apto para conferir o recebimento
definitivo do objeto.
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 à extensão de garantia de equipamentos, cujos direitos autorais do
fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
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2.
3.
4.
5.

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 ao pressuposto à garantia aos
equipamentos HPE em tela.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

Nenhum modelo em especial foi definido.

Maceió, 12 de julho de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 12/07/2019, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 12/07/2019, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566094 e o código CRC 738090BD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2019.

À SEIC
Encaminhamos o termo de referência atualizado.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 12/07/2019, às 10:54, 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
0566195 e o código CRC 5219C316.
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E-mail - 0566691
Data de Envio:
15/07/2019 14:41:54
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
adrielen.gomes@byit.com.br
plugnet@plugnetshop.com.br
breno@plugnetshop.com.br
alexandre.barros@g3solutions.com.br
andre.brasileiro@suporteinformatica.com
gpereira@supriservice.com.br
vendas@newsupri.com.br
alexsandra@zerohum.com.br
infor@xtech.com.br
comercial@telc.com.br
bsabino@swt.com.br
pct@pctinformatica.com.br
maxwell@usetech.net
willian@telc.com.br
teltec@teltecnetworks.com.br
gustavo.pavanelli@gpsit.com.br
felipe.vieira@ish.com.br
newtechdistribuidora@gmail.com
contato@7secure.com.br
info@smartwavenetworks.com.br
michel@pisontec.com
guilherme@infiniit.com.br
gushitecnologia@hotmail.com
northware@norhware.com.br
sercon@tricor.com.br
rwx@ig.com.br
mouracominfo@yahoo.com.br
centerinfo@yahoo.com.br
wellington.sampaio@service.com.br
contato@bluesolutions.com.br
alexandre.andrade@sgdata.com.br
contato@memora.com.br
plima@penso.com.br
governo@brasoftware.com.br
luianne.paulino@lanlink.com.br
fiscon@terra.com.br
joab.vieira@vert.com.br
tubaraosoftware@gmail.com
carol@absonet.com.br
rodrigo@absonet.com.br
Assunto:
Solicitação de orçamento para Contratação de extensão de garantia e suporte Storage HPE 3PAR. PA
0000727-88.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Solicitamos orçamento para a contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR em
uso no prédio sede do TRE-AL, conforme Termo de Referência em anexo.
Caso não haja interesse na contratação, independente do motivo, pedimos avisar-nos e, em caso de
dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante COINF, por meio do email coinf@tre-al.jus.br ou
(82) 2122.7740..
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo

E-mail SEIC 0566691
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Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0566094.html
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Planilha1

EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE PARA STORAGE HPE 3PAR – PA Nº 0000727-88.2019
COTAÇÃO ENVIADA PELA HPE (evento 0564730) – VALORES TOTAIS POR ITEM – MENSAL E ANUAL
HPE PROACTIVE CARE CTR SVC
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ITEM
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PART NUMBER

DESCRIÇÃO

BW904A
H6Y95A
H6Z00A
H6Z00A
K2P93A
H6Z26A
H6Z26A
H6Z26A
H6Z27A
K2P87A
K2R29A
H5M58A
H5M58A
H5M58A
H5M58A
BW932A
BW906A
HSCP0480S5xnNMRI (810774-001)

HP 42U 600x1075mm Enterprise Shock Rack B
HP 3PAR StoreServ 8400 2N Storage Base
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD
HP 3PAR StoreServ RPS Service Processor
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU
HP 600mm Rack Stabilizer Kit
HP 42U 1075mm Side Panel Kit
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SSD Drive 480GB 150K

PART NUMBER
L7B69A
L7B70A
L7B73A
L7B74A
L7B71A
L7B72A
BD362AAE
BD363AAE
BD365AAE

HPE SOFTWARE UPDATES SVC
DESCRIÇÃO
HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU
HP 3PAR 8400 OS Suite Drive LTU
HP 3PAR 8400 Replication Suite Base LTU
HP 3PAR 8400 Replication Ste Drive LTU
HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Base LTU
HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Drive LTU
HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E-Media
HP 3PAR 7000/7450 OS Suite E-Media
HP 3PAR 7000 Service Proc SW E-Media

SERIAL

QTD Valor Unitário R$

BRC6478AXH
2MK6470020
2M264300XL
2M264300XN
2MK647027X
2MK647027Y
2MK647027W
2MK6470280
2M263204C5
CN06400241
CN06390049
CN06390042
CN06400242
Sub Total

SERIAL
-

1
1
1
1
40
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
16

QTD
1
168
1
168
1
168
1
1
1

Valor Total R$
0,00
807,66
211,53
211,53
1.133,60
186,23
186,23
186,23
186,23
453,44
140,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.403,97
6.107,33

807,66
211,53
211,53
28,34
186,23
186,23
186,23
186,23
28,34
140,68

2.403,97

Valor Unitário R$

Valor Total R$

1.070,81
2.013,21
241,73
2.013,21
369,58
2.013,21

Sub Total
Total mensal
Total 12 meses

1.070,81
2.013,21
241,73
2.013,21
369,58
2.013,21
0,00
0,00
0,00
7.721,75
13.829,08
165.948,96
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E-mail - 0566724
Data de Envio:
15/07/2019 15:15:21
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 orçamento para Contratação de extensão de garantia e suporte Storage HPE 3PAR. PA
0000727-88.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Solicitamos orçamento para a contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR em
uso no prédio sede do TRE-AL, conforme Termo de Referência em anexo.
Caso não haja interesse na contratação, independente do motivo, pedimos avisar-nos e, em caso de
dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante COINF, por meio do email coinf@tre-al.jus.br ou
(82) 2122.7740..
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0566094.html

E-mail SEIC 0566724
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15/07/2019
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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: 15/07/2019 03:15 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de orçamento para Contratação de extensão de garantia e suporte
Storage HPE 3PAR. PA 0000727-88.2019

Boa tarde!
Prezados,
Agradecemos a solicitação, mas estes produtos/serviços não estão em nosso
portfólio.
Estamos à disposição para novas oportunidades.

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, 15 de julho de 2019 14:42
Assunto: Solicitação de orçamento para Contratação de extensão de garantia e
suporte Storage HPE 3PAR. PA 0000727-88.2019
Prezados Senhores,
Solicitamos orçamento para a contratação de extensão de garantia e suporte para
Storage HPE 3PAR em uso no prédio sede do TRE-AL, conforme Termo de Referência
em anexo.
Caso não haja interesse na contratação, independente do motivo, pedimos avisarnos e, em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante COINF,
por meio do email coinf@tre-al.jus.br ou (82) 2122.7740..
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=KHNT6FR4M4YJ3&View=Message&Print=Yes

E-mail Resposta negativa empresa Memora (0566733)
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18/07/2019

WorldClient

De:

"Mauricio Correa (Teltec Solutions)"
<mauricio@teltecsolutions.com.br>

Para:

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

Data:

16/07/2019 02:28 PM

Redigir

[seic] ENC: Solicitação de orçamento
para Contratação de extensão de
Assunto:
garantia e suporte Storage HPE 3PAR.
PA 0000727-88.2019

Calendário

Prezados,

Buscar Mensag

Tarefas
Anotações
Documentos
Contatos

Boa tarde. Agradecemos pela cotação, porém,
não trabalhamos com os produtos solicitados.
Att
Mauricio Correa
Executivo de Contas

Opções
Ajuda
Esvaziar Lixeir
Sair

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

Ramal:

462 |

Pastas
<SearchResults>
Caixa de Entrada
Rascunhos
Itens Enviados
Itens Excluídos

Em 15/07/2019 14:42, "TRE-AL/SEÇÃO DE
INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@treal.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,

Calendário

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?View=Main

E-mail Teltec resposta negativa (0568739)
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E-mail - 0569833
Data de Envio:
22/07/2019 14:39:13
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
contato@infoatas.com.br
Assunto:
Solicitação de cotação para serviços de extensão de garantia HPE 3PAR. PA 0000727-88.2019
Mensagem:
Prezado Fernando,
Solicitamos cotação para fornecimento dos serviços de extensão de garantia HPE 3PAR em uso no TREAL, conforme Termo de Referência em anexo.
Caso não seja possível atender, pedimos comunicar-nos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712
seic@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0566094.html

E-mail SEIC 0569833
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E-mail - 0570541
Data de Envio:
23/07/2019 15:18:28
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
bruno.martins@ish.com.br
Assunto:
Solicitação de cotação para serviços de extensão de garantia HPE 3PAR. PA 0000727-88.2019
Mensagem:
Prezado Bruno, boa tarde!
Caso esteja no portfolio da ISH o serviço de garantia e suporte para storage HPE 3PAR, solicitamos
orçamento para a extensão da garantia dos produtos em uso no TRE-AL, conforme Termo de Referência
em anexo.
Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato com a Coordenadoria técnica responsável - COINF, por meio
do (82) 2122.7740 ou coinf@tre-al.jus.br.
Caso não seja possível atender, pedimos informar-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_0566094.html

E-mail SEIC 0570541
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E-mail - 0574726
Data de Envio:
31/07/2019 17:22:31
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
adrielen.gomes@byit.com.br
breno@plugnetshop.com.br
alexandre.barros@g3solutions.com.br
andre.brasileiro@suporteinformatica.com
gpereira@supriservice.com.br
vendas@newsupri.com.br
alexsandra@zerohum.com.br
infor@xtech.com.br
bsabino@swt.com.br
pct@pctinformatica.com.br
maxwell@usetech.net
willian@telc.com.br
gustavo.pavanelli@gpsit.com.br
newtechdistribuidora@gmail.com
contato@7secure.com.br
info@smartwavenetworks.com.br
michel@pisontec.com
guilherme@infiniit.com.br
gushitecnologia@hotmail.com
northware@norhware.com.br
sercon@tricor.com.br
rwx@ig.com.br
mouracominfo@yahoo.com.br
centerinfo@yahoo.com.br
wellington.sampaio@service.com.br
contato@bluesolutions.com.br
alexandre.andrade@sgdata.com.br
plima@penso.com.br
governo@brasoftware.com.br
luianne.paulino@lanlink.com.br
fiscon@terra.com.br
joab.vieira@vert.com.br
tubaraosoftware@gmail.com
carol@absonet.com.br
rodrigo@absonet.com.br
jairo.bruno@lanlink.com.br
contato@infoatas.com.br
bruno.martins@ish.com.br
Assunto:
Cotação para serviços de extensão de garantia HPE 3PAR. PA 0000727-88.2019
Mensagem:
Prezados Senhores,
Reiteramos solicitação feita anteriormente para envio de cotação de preços, objetivando a contratação de
extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR em uso no prédio sede do TRE-AL, conforme TR
em anexo.
Pedimos, no caso de não haver interesse, independente do motivo, avisar-nos e, em caso de dúvidas,
pedimos contatar a unidade técnica demandante - Coordenadoria de Infraestrutura - COINF, pelo email
coinf@tre-al.jus.br ou (82) 2122.7740.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

E-mail SEIC 0574726
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(82) 2122.7712
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0566094.html

E-mail SEIC 0574726
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De: Ana Carla Rocha Andrade <ana.rocha@brasoftware.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Ciro dos Santos <ciro.santos@brasoftware.com.br>
Data: 01/08/2019 11:19 AM
Assunto: [seic] RES: Cotação para serviços de extensão de garantia HPE 3PAR. PA 0000727-88.2019

Bom dia,
Infelizmente não trabalhamos com o produto solicitado.
Estamos à disposição para cotações futuras.
Atenciosamente,
Ana Carla Campos Rocha | Brasoftware | Tel:+ 55 (71) 3480-8110 | +55 (11) 31796964
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 31 de julho de 2019 17:23
Assunto: Cotação para serviços de extensão de garantia HPE 3PAR. PA 000072788.2019
Prezados Senhores,
Reiteramos solicitação feita anteriormente para envio de cotação de preços,
objetivando a contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE
3PAR em uso no prédio sede do TRE-AL, conforme TR em anexo.
Pedimos, no caso de não haver interesse, independente do motivo, avisar-nos e,
em caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante Coordenadoria de Infraestrutura - COINF, pelo email coinf@tre-al.jus.br ou (82)
2122.7740.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=VBPV6SBXNID1L&View=Message&Print=Yes

E-mail resposta negativa Brasoftware (0575767)
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De: Tubarão Software - Leni <Leni@tubaraosoftware.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 02/08/2019 03:19 PM
Assunto: [seic] Cotação para serviços de extensão de garantia HPE 3PAR. PA
0000727-88.2019
Boa tarde,
No momento não estamos trabalhando com HPE.
Atenciosamente,
Leni Silva
Tubarão Software
+55 11 99475-3565
**Estou utilizando um e-mail direto mas nosso e-mail geral continua ativo:
tubaraosoftware@gmail.com.**

Em qua, 31 de jul de 2019 às 17:22, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,
Reiteramos solicitação feita anteriormente para envio de cotação de preços,
objetivando a contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR em
uso no prédio sede do TRE-AL, conforme TR em anexo.
Pedimos, no caso de não haver interesse, independente do motivo, avisar-nos e, em
caso de dúvidas, pedimos contatar a unidade técnica demandante - Coordenadoria de
Infraestrutura - COINF, pelo email coinf@tre-al.jus.br ou (82) 2122.7740.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7712

E-mail resposta negativa Tubarão Sofware (0576817)
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E-mail - 0579997
Data de Envio:
13/08/2019 15:03:25
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
tatiane.santos2@hpe.com
Assunto:
Atualização. Proposta. Extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL.
Mensagem:
PA 0000727-88.2019.6.02.8000
À empresa Hewlett-Packard Brasil Ltda
Prezada Tatiane,
Boa tarde,
Em virtude de atualização no termo de referência e da necessidade de detalhamento da proposta por
valor unitário; solicito, por gentileza, o encaminhamento de nova proposta com a inclusão dos valores
unitários e com a exclusão do item Part Number: K2P88A, descrição: HP 3PAR 8000 480GB SAS cMLC SFF
SSD -DOPE0480S5xnNMRI, quantidade: 12, valor R$ 1.640,15, visto que não consta no termo de
referência.
Muito obrigada.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Orcamento_0564730_PTC_TRE_AL_K185D1094_V2.pdf
Termo_de_Referencia___TIC_0566094.html

E-mail SEIC 0579997
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E-mail - 0580076
Data de Envio:
13/08/2019 16:02:27
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
junior@newsupri.com.br
guilherme@newsupri.com.br
breno@plugnetshop.com.br
max@plugnetshop.com.br
glauber.cordeiro@ingrammicro.com
isaac@smartwavenetworks.com.br
governo@solonetwork.com.br
rafael.lehmkuhl@solonetwork.com.br
gilson.santos@solustecnologia.com.br
mary@7secure.com.br
manzi@wintronic.com.br
comercial@supriservice.com.br
lsilva@supriservice.com.br
max@usetech.net
marcos@plugnetshop.com.br
mmagalha@plugnetshop.com.br
mazzochi@approachtec.com.br
contato@swt.com.br
bruno.martins@ish.com.br
adm.licitacao@lanlink.com.br
carlos.sanches@lanlink.com.br
src@lanlink.com.br
life@lifecon.com.br
manoel.araujo@ths.inf.br
adm@o2sistemas.com
FINANCEIRO@O2SISTEMAS.COM
COMERCIAL@THS.INF.BR
joaog@kasolution.com.br
balula@nsi.com.br
ldias@nsi.com.br
governo@o2sistemas.com
lina@mpesolucoes.com.br
sercompe@sercompe.com.br
fabio.gasbarro@sercompe.com.br
rafael.cardoso@sercompe.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme especificações e demais detalhamentos
constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

E-mail SEIC 0580076
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Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0566094.html

E-mail SEIC 0580076
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De: Rafael Lehmkuhl <rafael.lehmkuhl@solonetwork.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 13/08/2019 04:03 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE
3PAR. TREAL

Boa tarde,
Agradecemos seu contato. Infelizmente não estamos aptos a atender sua necessidade neste
momento.
Atenciosamente.
Rafael Felix Hahn Lehmkuhl
Setor Público
Solo Network Brasil S/A
Direct (41) 3051-7519
Mobile (41) 98407-4809
www.solonetwork.com.br

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 13 de agosto de 2019 16:02
Assunto: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e
suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme
especificações e demais detalhamentos constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta negativa. Solonetwork. (0580092)
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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: 13/08/2019 04:33 PM
Assunto: [seic] Renovação de Garantia HPE 3PAR
Ana Paula,

Segue lista com sugestões para pedidos de cotação quanto à renovação de garantia do storage HPE 3PAR.

Revendedores HPE que podem ser obtidos em consulta ao site oficial da Empresa: https://findapartner.hpe.com

Adicionalmente, outros potenciais fornecedores:
alexandre.barros@g3solutions.com.br
andre.brasileiro@suporteinformatica.com
teltec@teltecnetworks.com.br
bsabino@swt.com.br
michel@pisontec.com
guilherme@infniit.com.br
bsabino@swt.com.br
max@plugnetshop.com.br
pct@pctinformatica.com.br
gpereira@supriservice.com.br
comercial@lta-rh.com.br
emersom.chaves@lfcgoverno.com.br
vendas@newsupri.com.br
negocios@chipcia.com.br
info@xtech.com.br
alexsandra@zerohum.com.br
gushitecnologia@hotmail.com
northware@northware.com.br
sercon@tricor.com.br
toplicita@hotmail.com
nwx@ig.com.br
contato@enfasecomercial.com.br
mouracominfo@yahoo.com.br
centerinfo@yahoo.com.br
ronaldo.araujo@hpe.com
lofredo@hpe.com
vendas@risctech.com.br
suporte.comercial@capgemini.com
comercial@symmetry.com.br
marcio.bueno@bt.com
pereira@solucaocabos.com.br
quintaonda@quintaonda.com.br
elitelton@erstelecom.com.br
elitelton@erstelecom.com.br
contato@cloudprisma.com.br
christovam@forsec.com.br
compras3@oficinadosbits.com.br
contato@logan.com.br
parcerias@s2sc.com.br
jennifer@coletek.com.br
parceiros@econocom.com
suporte@un1ke.com.br
projetos@beltis.com.br
erick.maquine@mstitecnologia.com.br
marcelo.fenoglio@miltec.com.br
comercial@conexti.com.br
comercial@gpcit.com.br
emerson.altomani@avivsolutions.com.br
itone@itone.com.br
leonardo@infosecti.com.br
emanuel@compustar.com.br
francimara.salles@shsti.com.br
vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br
andre@grupoinovva.com.br
comercial@ydennek.com.br
cmritecnologia@gmail.com
antoniobrasileiro@zerohum.com.br
reinaldo@phonoway.com.br
caroline.nascimento@skti.com.br
lincevirtual@lincevirtual.com
fernando@g7tecnologia.com
coperson@copersonaudio.com.br
alexandre@ljsuprimentos.com.br
mleal@hialinx.com.br
contato@digitaldoor.com.br
hp@freenetworks.com.br
comercial@corporativoinfo.com.br
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juliano.peixoto@meedbr.com
gmarc@gmarc.com.br
bruno.baumel@eticainformatica.com.br
registrodeoportunidade@networksecure.com.br
fkadri@kadri.com.br
multisupri@multisupri.com.br
vanessa@bistechnology.com.br
wagner@concordiainformatica.com.br
pedro@ansdistribuidora.com.br
comercial@doctecnologia.com.br
ffreitas@swt.com.br
vendas@tudotecnologia.com.br
jmcneto@silicontech.com.br
omicron@omicron.com.br
alexandre@ljsuprimentos.com.br
paulo.arruda@linkit.com.br
mario@unigrus.com
ricardo.simon@telit.com
pamela.bisino@onsmart.com.br
leonardo.saes@telemont.com.br
wcunha@athenasecurity.com.br
ms@zeewlab.com.br
contato@alhe.com.br
thiago@hsntecnologia.com.br
yuri.comercial@omnitec.vix.br
guida@microwmax.com.br
com@seatecnologia.com.br
ronald@datazul.com.br
tiago@ticonsulte.com.br
yuri@oneinformatica.com.br
jorge@netsol.com.br
contato@edcomconsultoria.com.br
luciano@seteplus.com.br
administrativo@ja1000ti.com.br
-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
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E-mail - 0580231
Data de Envio:
13/08/2019 17:41:37
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
comercial@lta-rh.com.br
emersom.chaves@lfcgoverno.com.br
negocios@chipcia.com.br
gushitecnologia@hotmail.com
toplicita@hotmail.com
nwx@ig.com.br
contato@enfasecomercial.com.br
vendas@risctech.com.br
suporte.comercial@capgemini.com
comercial@symmetry.com.br
marcio.bueno@bt.com
pereira@solucaocabos.com.br
quintaonda@quintaonda.com.br
elitelton@erstelecom.com.br
contato@cloudprisma.com.br
christovam@forsec.com.br
compras3@oficinadosbits.com.br
contato@logan.com.br
parcerias@s2sc.com.br
jennifer@coletek.com.br
parceiros@econocom.com
suporte@un1ke.com.br
projetos@beltis.com.br
erick.maquine@mstitecnologia.com.br
marcelo.fenoglio@miltec.com.br
comercial@conexti.com.br
comercial@gpcit.com.br
emerson.altomani@avivsolutions.com.br
itone@itone.com.br
leonardo@infosecti.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme especificações e demais detalhamentos
constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail SEIC 0580231
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E-mail - 0580239
Data de Envio:
13/08/2019 17:56:28
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
emanuel@compustar.com.br
francimara.salles@shsti.com.br
vanessa.gonzalez@virgogroup.com.br
andre@grupoinovva.com.br
comercial@ydennek.com.br
cmritecnologia@gmail.com
antoniobrasileiro@zerohum.com.br
reinaldo@phonoway.com.br
caroline.nascimento@skti.com.br
lincevirtual@lincevirtual.com
fernando@g7tecnologia.com
coperson@copersonaudio.com.br
alexandre@ljsuprimentos.com.br
mleal@hialinx.com.br
contato@digitaldoor.com.br
hp@freenetworks.com.br
comercial@corporativoinfo.com.br
juliano.peixoto@meedbr.com
gmarc@gmarc.com.br
bruno.baumel@eticainformatica.com.br
registrodeoportunidade@networksecure.com.br
fkadri@kadri.com.br
multisupri@multisupri.com.br
vanessa@bistechnology.com.br
wagner@concordiainformatica.com.br
pedro@ansdistribuidora.com.br
comercial@doctecnologia.com.br
ffreitas@swt.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme especificações e demais detalhamentos
constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail SEIC 0580239
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E-mail - 0580244
Data de Envio:
13/08/2019 18:04:03
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
vendas@tudotecnologia.com.br
jmcneto@silicontech.com.br
omicron@omicron.com.br
paulo.arruda@linkit.com.br
mario@unigrus.com
ricardo.simon@telit.com
pamela.bisino@onsmart.com.br
leonardo.saes@telemont.com.br
wcunha@athenasecurity.com.br
ms@zeewlab.com.br
contato@alhe.com.br
thiago@hsntecnologia.com.br
yuri.comercial@omnitec.vix.br
guida@microwmax.com.br
com@seatecnologia.com.br
ronald@datazul.com.br
tiago@ticonsulte.com.br
yuri@oneinformatica.com.br
jorge@netsol.com.br
contato@edcomconsultoria.com.br
luciano@seteplus.com.br
administrativo@ja1000ti.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme especificações e demais detalhamentos
constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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E-mail - 0580254
Data de Envio:
13/08/2019 18:12:02
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
vendas@risctech.com.br
marcio.bueno@bt.com
vendas@frontiers.com.br
luiz@bsolucoes.com
Assunto:
Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme especificações e demais detalhamentos
constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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De: Marketing Sercompe <mkt@sercompe.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Marketing Sercompe <mkt@sercompe.com.br>
Data: 13/08/2019 05:23 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE
3PAR. TREAL

Olá boa tarde!
Agradecemos o interesse e contato com a Sercompe!
Infelizmente não estamos atuando em processos licitatórios na sua região geográfica.
Ficamos a disposição para futuras negociações.
Abraços!

Marketing Sercompe
Phone: +55 47 3431-9700
Mobile:
Skype: mkt@sercompe.com.br
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 13 de agosto de 2019 16:02
Assunto: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e
suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme
especificações e demais detalhamentos constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta negativa. Sercompe. (0580257)
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De: Ana Lucia Comitre Novaes <ana.comitre@risctech.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 13/08/2019 05:41 PM
Assunto: [seic] Resposta automática: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para
Storage HPE 3PAR. TREAL
Olá,
Estarei de licença maternidade.
Em caso de urgência favor entrar em contato com a Margarete Castro pelo e-mail
margarete.castro@risctech.com.br ou pelo telefone 11 99309-8624.
Atenciosamente,
Ana Comitre

E-mail Contato novo. Empresa Ristech. (0580259)

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 116

13/08/2019 18:20

E-mail - 0580261
Data de Envio:
13/08/2019 18:19:45
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
margarete.castro@risctech.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme especificações e demais detalhamentos
constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
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De: Ricardo Simon <Ricardo.Simon@telit.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 13/08/2019 06:04 PM
Assunto: [seic] Resposta automática: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para
Storage HPE 3PAR. TREAL

This email has been discon nued.

Please reach Telit LATAM at the following number:

+55 11 3031 5051
Ricardo Simon
Managing Director and Head of Sales LATAM, Sales
T:

+55-11-3031-5051

M:

+55-11--994551179

Ricardo.Simon@telit.com

This electronic message, including attachments, is intended only for the use of the individual or company named above or to which it is
addressed.
The information contained in this message shall be considered confidential and proprietary, and may include confidential work product. If
you are not the intended recipient, please be aware that any unauthorized use, dissemination, distribution or copying of this message is
strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender by replying to this message and deleting this email
immediately.
To the extent this email includes an offer to buy Telit products or an order confirmation, the offer or order confirmation is governed by
Telit’s General Terms and Conditions of Sale, which are published here.
If you would like to stop receiving marketing emails from Telit, you can email us at the following address: unsubscribe@telit.com.
You can see our EU Privacy Notice here: EU Privacy Policy and our Global Privacy Policy here: Global Privacy Policy.
These policies will tell you how Telit protects your personal information.

E-mail Aviso Descontinuado. Empresa Telit. (0580266)
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E-mail - 0580707
Data de Envio:
14/08/2019 15:16:42
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
frans.wallace@telit.com
Assunto:
Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL
Mensagem:
Prezado Frans,
Boa tarde,
Conforme contato telefônico, há pouco, encaminho pedido de cotação abaixo:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme especificações e demais detalhamentos
constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0566094.html
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De: "Depto Comercial" <comercial@corporativoinfo.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>, <undisclosed-recipients:>
Data: 13/08/2019 07:28 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE
3PAR. TREAL

Boa noite.
Prezados,
Confirmo o recebimento de e-mail.
Daremos retorno o mais breve, referente a solicitação de extensão de
garantia e suporte para Storage HPE 3PAR
Atenciosamente,
Fabiano Uchôa
Vendas Corporativas
Acesse: http://issuu.com/corporativoinfo nossos catálogos de produtos.
You do not close a sale, you open the doors of a relationship if you want to
build a long-lasting and successful business.
Este e-mail e seus anexos são para uso exclusivo do destinatário e podem
conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Não podem
ser parcial ou totalmente reproduzidos sem o consentimento do autor.
Qualquer divulgação ou uso não autorizado deste e-mail ou seus anexos é
proibido. Se você receber esse e-mail por engano, por favor, notifique o
remetente e apague-o imediatamente.
This email and any attachments are for the exclusive use of the addressee
and may contain confidential and / or legally privileged. There may be
partially or totally reproduced without the author's consent. Any
unauthorized disclosure or use this email or its attachments is prohibited.
If you receive this email in error, please notify the sender and delete it
immediately.
Contribua com o meio ambiente, só imprima quando for realmente necessário. A
natureza agradece!
Contribute to the environment, only print when you really need. The nature
thanks!
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 13 de agosto de 2019 17:56
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte
para Storage HPE 3PAR. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de
garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12
meses, conforme especificações e demais detalhamentos constantes no termo de
referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor
unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ

E-mail Vendas Corporativas. (0580712)
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nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Vendas Corporativas. (0580712)
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De: Iuri Pires de Cerqueira <iuri.cerqueira@chipcia.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 14/08/2019 08:19 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE
3PAR. TREAL

Prezada Ana Paula,
A Chip & Cia não é mais parceira da HP e infelizmente não teremos como atender ao seu
pedido de cotação.

Atenciosamente,
Iuri Pires de Cerqueira
Consultor de Tecnologia
CHIP - Informática Empresarial LTDA
Fones: 079-2106-0606 / 079-99950-4012
Site: http://www.chipcia.com.br
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 13 de agosto de 2019 17:42
Assunto: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e
suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme
especificações e demais detalhamentos constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta negativa. Chip & Cia. (0580716)
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De: Margarete Castro <margarete.castro@risctech.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 14/08/2019 08:45 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE
3PAR. TREAL

Agradecemos o contato, mas a RISC não atua com órgão público.
At.
Margarete Castro
Business Development Executive
+55 11 99309-8624
+55 11 5501-7373 Ramal 7409
margarete.castro@risctech.com.br
www.risctech.com.br

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 13 de agosto de 2019 18:20
Assunto: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e
suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme
especificações e demais detalhamentos constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta negativa. Ristech. (0580720)
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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: 14/08/2019 01:43 PM
Assunto: [seic] Mais empresas para cotação

Ana Paula e Márcia,
Sugiro o pedido de cotação, também para estas empresas, sobre assuntos
relacionados a extensão de garantia e produtos HPE:
Supriservice
E-mail: gpereira@supriservice.com.br
Ingram Micro
E-mail: roberto.pontes@ingrammicro.com
Apta
william@aptasoluções.com.br

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.

E-mail 2. Indicações. Potenciais fornecedores. HPE 3PAR. (0580724)
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E-mail - 0580732
Data de Envio:
14/08/2019 15:37:22
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
roberto.pontes@ingrammicro.com
william@aptasolucoes.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e suporte para Storage
HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme especificações e demais detalhamentos
constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0566094.html

E-mail SEIC 0580732
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De: Claudiano Machado <claudiano.machado@s2sc.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, Washington José
<washington.jose@s2sc.com.br>
Data: 14/08/2019 04:02 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR.
TREAL

Muito boa tarde Ana,
Infelizmente no momento não temos disponibilidade do produto.
Espero atende-lo na próxima oportunidade.
Segue em anexo carta de agradecimento.
Forte abraço!

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 13 de agosto de 2019 17:41
Assunto: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garan a e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e suporte para
Storage HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme especificações e demais
detalhamentos constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexados:
Arquivo: 20190814 Agradecimento S2Sc
- AL ...pdf

TRE Tamanho:
58k

E-mail Resposta negativa. S2 Solutions. (0580792)

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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S2 Solutions Consultoria 20190814
Brasília, 14 de agosto de 2019.

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

A/C: Ana Paula Gomes Silva

Prezado (a) senhor (a)

Recebemos vossa solicitação, as quais analisamos atenciosamente.
Entretanto, por indisponibilidade temporária, deixamos de apresentar nossas
condições comerciais para compra de extensão de garantia e suporte para
Storage HPE. Esperamos contar novamente com a preferência da Vossa Senhoria
na próxima oportunidade.

Desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente

E-mail Resposta negativa. S2 Solutions. (0580792)
Página 1 de 1
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De: Luiz França <luiz@bsolucoes.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 15/08/2019 11:59 AM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR.
TREAL
Bom dia Ana Paula, tudo bom?

Agradeço o contato, já estamos trabalhando na elaboração da proposta e acredito que até amanhã (16.08.2019)
te envio.

Atenciosamente,

Em 2019-08-13 18:12, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e suporte para Storage HPE
3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme especificações e demais detalhamentos constantes no
termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta. B Soluções. (0581398)
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De: Erick Maquine <erick.maquine@mstitecnologia.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 15/08/2019 12:24 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR.
TREAL
Olá Ana Paula, muito obrigado pelo seu contato, mas estamos declinando esta oportunidade, já existe um
parceiro HPe trabalhando esta oportunidade, acredito que de sua cidade mesmo.

Erick Maquiné
MSTI Tecnologia e Inovação | CEO
mobile: (92) 994318053
site: www.mstitecnologia.com.br
email: erick.maquine@mstitecnologia.com.br

Em ter, 13 de ago de 2019 às 16:41, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e suporte para Storage HPE
3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme especificações e demais detalhamentos constantes no
termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

E-mail Resposta negativa. MSTI Tecnologia. (0581412)
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De: Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 19/08/2019 05:55 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL
Prezada Ana Paula,
Conforme conversamos segue a proposta de preços para o termo de referencia que nos foi enviado.
Esclareço que os respectivos serão adquiridos junto ao fabricante para que o mesmo possa prestar os serviços de garantia junto ao TRE-AL.
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 ter, 13 de ago de 2019 às 16:02, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme especificações e demais detalhamentos constantes no termo de
referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexados:
Arquivo: Proposta_TRE-AL_Termo_Referência_Termo de Referência_TIC_n_32-2019_19082019_v1.pdf

E-mail Proposta. Plugnet Informática. (0583003)

Tamanho: 432k

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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Recife, 19 de agosto de 2019.

Ao
TRE-AL
Atenção: Sra. Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
@-mail: seic@tre-al.jus.br; anasilva@tre-al.jus.br
Assunto: Proposta estimativa extensão de garantia/suporte do fabricante HPE para Storage 3PAR

Conforme solicitado, segue nossa proposta comercial para fornecimento dos serviços de garantia e suporte
diretamente do fabricante para equipamentos, softwares HPE, de acordo com o Termo de Referência - TIC nº 32 / 2019
encaminhado por esse tribunal.
HPE Proactive Care CTR SVC
PART
NUMBER
BW904A

DESCRIÇÃO

SERIAL

QNT

HP 42U 600x1075mm Enterprise Shock Rack

BRC6478AXH

1

R$ 100,00

R$ 100,00

H6Y95A

HP 3PAR StoreServ 8400 2N Storage Base

2MK6470020

1

R$ 937,00

R$ 937,00

H6Z00A

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter

2M264300XL

1

R$ 369,00

R$ 369,00

H6Z00A

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter

2M264300XN

1

R$ 369,00

R$ 369,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027875

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027874

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027873

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027872

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027871

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027870

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027869

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027868

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027867

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027866

1

R$ 42,00

R$ 42,00

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl

2MK647027X

1

R$ 230,00

R$ 230,00

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl

2MK647027Y

1

R$ 230,00

R$ 230,00

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl

2MK647027W

1

R$ 230,00

R$ 230,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027909

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027908

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027907

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027901

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027900

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027899

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027898

1

R$ 42,00

R$ 42,00

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

Valor Unitário

Valor Total

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

Anexo Proposta_3219_19082019_v1. Plugnet Informática. (0583006)
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K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027897

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027896

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027895

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027894

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027893

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027906

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027905

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027904

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027903

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027902

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027880

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027881

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027882

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027883

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027884

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027885

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027886

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027887

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027888

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027889

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027890

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027891

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027892

1

R$ 42,00

R$ 42,00

H6Z27A

HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS Drive Encl

2MK6470280

1

R$ 230,00

R$ 230,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027924

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027937

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027936

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027935

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027934

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027933

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027932

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027931

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027930

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027929

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027928

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027927

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027926

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027922

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027925

1

R$ 42,00

R$ 42,00
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K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027923

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2R29A

HP 3PAR StoreServ RPS Service Processor

2M263204C5

1

R$ 140,68

R$ 140,68

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06400241

1

R$ 30,00

R$ 30,00

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06390049

1

R$ 30,00

R$ 30,00

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06390042

1

R$ 30,00

R$ 30,00

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06400242

1

R$ 30,00

R$ 30,00

BW932A

HP 600mm Rack Stabilizer Kit

NA

1

R$ 15,00

R$ 15,00

BW906A

HP 42U 1075mm Side Panel Kit

NA

1

R$ 20,00

R$ 20,00

SOFTWARE
PART
NUMBER
L7B69A

HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU

1

L7B70A

HP 3PAR 8400 OS Suite Drive LTU

L7B73A

DESCRIÇÃO

SERIAL

QNT

Valor Unitário

Valor Total

R$ 1.070,81

R$ 1.070,81

168

R$ 25,00

R$ 4.200,00

HP 3PAR 8400 Replication Suite Base LTU

1

R$ 241,73

R$ 241,73

L7B74A

HP 3PAR 8400 Replication Ste Drive LTU

168

R$ 25,00

R$ 4.200,00

L7B71A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Base LTU

1

R$ 369,58

R$ 369,58

L7B72A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Drive LTU

168

R$ 25,00

R$ 4.200,00

BD362AAE

HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E-Media

1

R$ 1,00

R$ 1,00

BD363AAE

HP 3PAR 7000/7450 OS Suite E-Media

1

R$ 1,00

R$ 1,00

BD365AAE

HP 3PAR 7000 Service Proc SW E-Media

1

R$ 1,00

R$ 1,00

HPE Proactive Care CTR SVC
PART
NUMBER
K2Q95A

DESCRIÇÃO
HP 3PAR 8000 480GB SAS MLC SFF SSD HSCP0480S5xnNMRI

SERIAL

QNT

NA

16

Valor Unitário

VALOR TOTAL MENSAL

Valor Total

R$ 210,00

R$ 3.360,00

R$ 22.987,80

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
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E-mail - 0583008
Data de Envio:
19/08/2019 19:16:30
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
tatiane.santos2@hpe.com
Assunto:
Atualização. Proposta. Extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL.
Mensagem:
Boa noite Tatiane,
Faço novo contato, para reiterar o pedido do e-mail anterior, ao qual solicita detalhamento da proposta
por valor unitário também e de acordo com o novo termo de referência.
Muito Obrigada.
Atenciosamente.
Ana Paula G Silva.
SEIC - TRE/AL
82 2122-7711
PA 0000727-88.2019.6.02.8000
À empresa Hewlett-Packard Brasil Ltda
Prezada Tatiane,
Boa tarde,
Em virtude de atualização no termo de referência e da necessidade de detalhamento da proposta por
valor unitário; solicito, por gentileza, o encaminhamento de nova proposta com a inclusão dos valores
unitários e com a exclusão do item Part Number: K2P88A, descrição: HP 3PAR 8000 480GB SAS cMLC SFF
SSD -DOPE0480S5xnNMRI, quantidade: 12, valor R$ 1.640,15, visto que não consta no termo de
referência.
Muito obrigada.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
Anexos:
Orcamento_0564730_PTC_TRE_AL_K185D1094_V2.pdf
Termo_de_Referencia___TIC_0566094.html
E_mail_0579997.html

E-mail SEIC 0583008

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 134

1 of 1

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

De: "Silva, Tatiane" <tatiane.santos2@hpe.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/08/2019 04:18 PM
Assunto: [seic] Atualização. Proposta. Extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL.

Ana Paula, boa tarde!
Segue Proposta com as correções.
Obrigada!
Atenciosamente,
Tatiane Silva
11 9 4133-0884
11 2657 - 8632
Hewlett Packard Brazil
Alameda Rio Negro, 750
Barueri - SP | Brazil
06454-000

-----Original Message----From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Sent: segunda-feira, 19 de agosto de 2019 19:17
To: Silva, Tatiane <tatiane.santos2@hpe.com>
Subject: Atualização. Proposta. Extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL.
Boa noite Tatiane,
Faço novo contato, para reiterar o pedido do e-mail anterior, ao qual solicita detalhamento da proposta por valor unitário também e de acordo com o novo termo de referência.
Muito Obrigada.
Atenciosamente.
Ana Paula G Silva.
SEIC - TRE/AL
82 2122-7711
PA 0000727-88.2019.6.02.8000
À empresa Hewlett-Packard Brasil Ltda
Prezada Tatiane,
Boa tarde,
Em virtude de atualização no termo de referência e da necessidade de detalhamento da proposta por valor unitário; solicito, por gentileza, o encaminhamento de nova proposta com a
inclusão dos valores unitários e com a exclusão do item Part Number: K2P88A, descrição: HP 3PAR 8000 480GB SAS cMLC SFF SSD -DOPE0480S5xnNMRI, quantidade: 12, valor R$ 1.640,15,
visto que não consta no termo de referência.
Muito obrigada.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexados:
Arquivo: PTC_TRE-AL_K185D1094_V3.pdf

Tamanho: 691k

E-mail Proposta atualizada. Hewlett-Packard Brasil. (0583619)

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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Resposta da Hewlett Packard
Enterprise para Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas – TRE-AL

PROJETO: Suporte de Hardware e Software

São Paulo, 20 de agosto de 2019.

Proposta_Técnica_Comercial_ K185D1094_versão: 03.
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Hewlett Packard Enterprise.
Alameda Rio Negro, 750
Cep: 06454-000 – Barueri
www.hpe.com

São Paulo, 20 de agosto de 2019.

Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Prezados (as) Senhores(as):
Tatiane Silva
Brazil TS
IBS - Installed Base Specialist
Public Sector
Tel: +55 11 11 9 4133-0884
+55 11 2657 – 8632
tatiane.santos2@hpe.com

A Hewlett Packard Brasil Ltda. (“HPE”) apresenta sua proposta técnica
comercial referente ao Projeto de Suporte de Hardware e Software.
Esta proposta foi desenvolvida pela HPE, que analisou todos os aspectos
necessários para uma implementação e prestação de serviços, considerando o
quanto requerido por este órgão.
A HPE está confiante de que as informações contidas nesta proposta possam
atender suas necessidades, demonstrando desta maneira a potencialidade da
empresa nos termos de qualidade de produtos e serviços.
A HPE está confiante em demonstrar os benefícios de valor agregado da
proposta e construir um relacionamento de negócio sólido e benéfico para
ambas as partes, observadas as disposições contidas na Lei n °8.666/93 no que
tange a licitações e contratos da Administração Pública.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se faça
necessário.

Atenciosamente,

Tatiane Silva
IBS - Installed Base Specialist
Public Sector

Anexo PTCTRE-ALK185D1094V3. Prop Atualizada. HPE Brasil. (0583622)
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Resposta da Hewlett Packard Enterprise para TRE-AL
São Paulo, 20 de agosto de 2019.

Aviso de Confidencialidade
As informações contidas neste documento são confidenciais da Hewlett Packard Brasil
Ltda. e Hewlett Packard Enterprise (a seguir coletivamente "HPE"). Ao receber esta
proposta, o destinatário concorda em manter tais informações em sigilo e não reproduzir
ou divulgar a qualquer pessoa ou empresa fora do grupo diretamente responsável pela
avaliação do conteúdo, a menos que previamente autorizado pela HPE.
Esta proposta contém informações sobre produtos, vendas e programas de serviço da
HPE que podem ser melhorados ou descontinuados a critério exclusivo desta.
Considerando as informações e especificações disponibilizadas por este órgão, a HPE
informa ter aplicado todos os esforços razoáveis para incluir materiais aqui considerados
confiáveis e relevantes para fins de avaliação de seu destinatário. Sendo que esta
proposta não gera qualquer tipo garantia quanto à exatidão ou completude das
informações disponibilizadas.
Portanto, este documento possui caráter informativo, devendo ser considerado para os
negócios da HPE. Nem a HPE nem seus representantes serão responsáveis sobre
qualquer ato do destinatário ou de seus representantes, como resultado do uso não
autorizado das informações aqui fornecidas.

Restrições de cópias entregues desta Proposta
A proposta da HPE foi enviada em formato eletrônico no formato de arquivo PDF. Se o
conteúdo dos arquivos originais forem diferentes da versão em PDF, o conteúdo versão
PDF prevalecerá em qualquer hipótese, sendo, portanto, o único documento respeitado
pela HPE.

Hewlett Packard Enterprise Confidencial – uso e restrições nas Condições Gerais – 01.FY19
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Resposta da Hewlett Packard Enterprise para TRE-AL
São Paulo, 20 de agosto de 2019.

Conteúdo
1. Resumo Executivo
2. Serviços de Suporte
2.1. Suporte de Hardware
Principais Características dos Serviços de Hardware
2.1.1. Vistoria de Hardware / RTS
2.2. Suporte de Software
Principais Características dos Serviços de Software
2.2.1. Serviços de Suporte de Software Limitado (por Incidentes)
2.2.2. Atualização de Software / RTS
3. Especificações dos Níveis de Serviços
3.1. Suporte de Hardware
3.1.1. Tempo de Solução / Call-to-Repair
3.2. Suporte de Software
3.2.1. Tempo de Resposta
3.2.2. Pré-requisitos para Suporte de Software
3.2.3. Limitações do Serviço para Suporte Software
3.3. Suporte HPE Proactive Care
3.3.1. Benefícios do Serviço
3.3.2. Especificações dos serviços proativos:
4. Condições Comerciais
Configuração e Preços
Condições de Pagamento
Tributos 17
Início dos Serviços
Reajuste de Preços
Penalidades por não Cumprimento do Prazo de Pagamento
Validade da Proposta
Dados Cadastrais
5. Condições Gerais
Termos e Condições Contratuais
Acordo Integral
Declaração de Anticorrupção
Obrigações da Hewlett Packard Enterprise
Rescisão
6. Termo de Aceite da Proposta / Pedido de Compra
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Resposta da Hewlett Packard Enterprise para TRE-AL
São Paulo, 20 de agosto de 2019.

1. Resumo Executivo
A Hewlett Packard Enterprise acredita que as seguintes vantagens competitivas nos
diferenciam da concorrência:
Amplo portfólio de soluções completas. Combinamos nossos recursos de
infraestrutura, software e serviços para oferecer o que acreditamos ser o maior e mais
completo portfólio de soluções empresariais do setor de TI. Nossa capacidade de
oferecer uma ampla variedade de produtos de alta qualidade e serviços de suporte e
consultoria de alto valor em um único pacote é um dos nossos principais diferenciais.
Roteiro de inovação para vários anos. Atuamos no setor de tecnologia e inovação há
mais de 75 anos. Nosso amplo portfólio de propriedade intelectual e nossos recursos de
pesquisa e desenvolvimento global fazem parte um roteiro de inovação mais amplo para
ajudar organizações de todos os tamanhos em sua jornada de plataformas de tecnologia
tradicional rumo aos sistemas de TI do futuro — denominados Novo Estilo de TI — que
acreditamos serão caracterizados pelo aumento e pela proeminência inter-relacionada
de computação em nuvem, Big Data, segurança empresarial, aplicativos e mobilidade.
Distribuição global e ecossistema de parceiros. Somos especialistas no
fornecimento de soluções tecnológicas inovadoras para nossos clientes em ambientes
complexos com a participação de vários países, vários fornecedores e/ou vários
idiomas. Temos um dos conjuntos de recursos go-to-market mais completos do setor,
incluindo um amplo ecossistema de parceiros de canal que nos permite comercializar e
entregar ofertas de produtos a clientes localizados em, praticamente, qualquer lugar do
mundo.
Soluções financeiras personalizadas. Desenvolvemos soluções financeiras
inovadoras para facilitar a entrega de produtos e serviços a nossos clientes. Oferecemos
soluções de investimento flexíveis e especialidade que ajudam os clientes e outros
parceiros a criar implantações de tecnologia exclusivas com base em necessidades
comerciais específicas.
Equipe de liderança experiente com histórico comprovado de desempenho de
sucesso. Nossa equipe de gerenciamento apresenta um histórico comprovado de
desempenho e execução. Nossa equipe de gerenciamento sênior soma mais de 100
anos de experiência na área e possui amplo conhecimento e experiência no setor de TI
comercial e nos mercados em que competimos. Além disso, possuímos um amplo banco
de talentos em gerenciamento e tecnologia que — acreditamos — nos oferece pipeline
sem precedentes para futuros líderes e inovadores.

Hewlett Packard Enterprise Confidencial – uso e restrições nas Condições Gerais – 01.FY19
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Resposta da Hewlett Packard Enterprise para TRE-AL
São Paulo, 20 de agosto de 2019.

Um parceiro de transformação com a visão e a abrangência para ajudar os clientes
a alcançar ótimos resultados comerciais

Rede dedistribution
distribuiçãonetwork
robusta
Robust

Ampla
tradição
e roteiro
de P&D
Rich R&D
heritage
and roadmap

Portfólio
de soluções
completo
End-to-end
solutions
portfolio

Soluções
de financiamento
Custom financing
solutions
personalizadas

Experienced
leadership team
Equipe
de liderança
experiente

Ao escolher a HPE como sua parceira comercial, o cliente ganhará um consultor
experiente, comprometido e confiável. A HPE entende os muitos desafios associados à
implantação da infraestrutura complexa de tecnologia da informação no ambiente de
negócios em rápida mudança e altamente competitivo dos dias de hoje. Nossa estratégia
concentra-se em ampliar nossos pontos fortes para oferecer maior valor para os clientes,
seja com suporte pós-venda, um conjunto maior de ferramentas de virtualização e
gerenciamento para empresas ou foco elevado em serviços. Oferecemos nosso incrível
portfólio da maneira que for mais adequada para você — ajudando-o a transformar
desafios em oportunidades. Nossas soluções completam essa estrutura ao combinar
nossas tecnologias a seus objetivos comerciais avançados de forma holística e
revolucionária. Com nossa visão, estratégia, experiência e liderança, a HPE se destaca
claramente como parceira preferencial de negócios do cliente para o futuro. A equipe de
profissionais de vendas e serviços da HPE tem a experiência necessária para traduzir
as metas de negócios do cliente em soluções de TI que aprimoram a competitividade,
geram um rápido retorno do investimento e fornecem proteção de longo prazo aos ativos
por meio de um caminho de crescimento assegurado.
Em resumo, o que diferencia a HPE da concorrência é a proposta de valor para nossos
clientes. A HPE ocupa uma posição única — sólida e invejável — com nossa
combinação de ativos, adotando uma postura baseada em padrões abertos e cética em
relação a plataformas, e com nossa capacidade de fornecer insights úteis para os
clientes de maneira que nenhuma outra empresa pode fazer. Um conjunto integrado e
global de produtos e serviços oferece muito mais — mais responsabilidade e agilidade
comercial, flexibilidade, suporte econômico para as necessidades dinâmicas da TI, um
retorno mais alto dos investimentos em TI e a melhor experiência total do cliente.
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2. Serviços de Suporte
2.1.

Suporte de Hardware

Os Serviços HPE de Suporte de Hardware fornecem assistência remota de alta
qualidade e suporte no local (on-site) para seu hardware das marcas HPE e Compaq,
além de outros produtos de hardware elegíveis de terceiros.
Com os Serviços HPE de Suporte de Hardware, os problemas técnicos do seu
equipamento coberto pelo contrato serão solucionados de forma profissional, visando
maximizar a disponibilidade e a produtividade da operação.
Você tem flexibilidade para selecionar características opcionais do serviço e escolher
entre diversas alternativas de tempos de resposta e janelas de cobertura para atender
às suas necessidades específicas de suporte.

Principais Características dos Serviços de Hardware


Diagnóstico de problemas e suporte remotos



Atendimento telefônico direto por especialistas da área técnica.



Suporte de hardware nas instalações do cliente ("On-Site")



Peças e mão-de-obra inclusas



Períodos de cobertura e tempos de resposta flexíveis

 Atendimento realizado pela própria Hewlett Packard Enterprise e/ou sua rede
autorizada de serviços de acordo com os mais rigorosos padrões de qualidade e
certificação
 Acesso a informações e serviços eletrônicos avançados de suporte que aumentam
a produtividade:
HPSC – HPE Support Center (http://www.hp.com/go/hpsc): É um site de
suporte inovador onde os profissionais de TI podem obter informações sobre
hardware e documentações, atualizações de firmware, abertura eletrônica e
acompanhamento de chamados, chat direto com os engenheiros de suporte da HPE,
dentre outros.
–

Insight Remote Support: Trata-se de uma ferramenta de monitoramento
proativo das condições de hardware que em casos de falhas registram chamados
automaticamente junto à Central de Suporte HPE visando rápida reação e redução
no tempo de correção de falha. Para tanto, a implementação da ferramenta está
condicionada às políticas de segurança e topologia de rede do [CustomerName],
bem como das condições de compatibilidade de cada componente.
–

Collaborative Support
Os Serviços de Hardware da HPE fornecem assistência remota e se durante o
atendimento, a HPE determinar que um problema é causado por software de
terceiros e que não se aplica nenhuma da correções conhecidas e disponíveis
conforme definido no Software Básico, o time de suporte, quando autorizado pelo
Cliente, poderá chamar o fornecedor de software de terceiros seguindo os acordos
de suporte contratado entre o cliente e o fornecedor.
Como parte do processo de gerenciamento do chamado, a HPE fornecerá
documentação e análise realizada para que o fornecedor siga com atendimento junto
ao cliente.
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–

Uma vez que o fornecedor do software está envolvido, o chamado aberto junto
a HPE será fechado e poderá ser reaberto, se necessário a qualquer momento
fazendo referência ao número original de identificação da chamada.

2.1.1.

Vistoria de Hardware / RTS

Este serviço é aplicável a qualquer equipamento HPE ou equipamento suportado pela
HPE para clientes que nunca tiveram seus equipamentos cobertos por contrato de
suporte de hardware, ou que já tiveram e cancelaram seu contrato e que pretendem
novamente assiná-lo.
Para incluir equipamentos que estavam sem cobertura nos últimos 30 dias é necessário
que se avalie a elegibilidade do equipamento, garantido:
•
Não esteja obsoleto, seja produto suportado pela HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE
•
Esteja atualizado com as últimas configurações e revisões
•
Esteja operando sem falhas conforme determinado pela HPE
Para que os produtos sejam elegíveis para fazerem parte de um contrato de suporte de
hardware, o cliente deve optar:
•
Pagamento da taxa RTS
•
Solicitar prévia vistoria, realizada pela HEWLETT PACKARD ENTERPRISE,
com o objetivo de atestar a perfeita funcionalidade do(s) equipamento(s). Caso o
resultado da vistoria seja positivo, o contrato poderá ser sem custos de RTS. Vale
ressaltar, ainda, que o cliente arcará com todos os valores decorrentes da vistoria aqui
estabelecida.
•
Carência de 30 dias, isto é, o equipamento do cliente não estará suportado pelos
serviços HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ora contratados. Durante o período de
carência, e uma vez evidenciado a necessidade, o cliente terá direito aos serviços de
suporte mediante o pagamento de um “chamado avulso / per call service”, o qual será
faturado em complemento ao(s) valore(s) especificado(s) nesta proposta e em estrita
observância à lista de preços praticada pela HPE.

2.2.

Suporte de Software

O Suporte de Software da HPE fornece serviços abrangentes para produtos de software
Hewlett Packard Enterprise e de terceiros selecionados. Com este serviço, sua equipe
de TI conta com acesso rápido e confiável às Centrais de Atendimento da HPE. Os
analistas da Central de Atendimento trabalharão com sua equipe para fornecer
orientações sobre as características e utilização, diagnósticos e resolução de
problemas, identificação de defeitos e acesso a patches dos produtos de software.
O Serviço também disponibiliza atualizações de software para produtos da HPE e de
terceiros elegíveis suportados pela HPE, patches de software e manuais de referência,
incluindo licença de uso e cópia de novas versões de produtos de software em todos os
sistemas suportados e cobertos pela licença original do mesmo.
O serviço também fornece acesso eletrônico às informações de suporte, permitindo que
qualquer membro de sua equipe de TI localize informações essenciais disponíveis sobre
produtos e suporte. Para produtos de terceiros, este acesso está sujeito à
disponibilidade de tais informações eletrônicas por parte do fornecedor.

Principais Características dos Serviços de Software


Suporte remoto
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Acesso a recursos técnicos



Análise e resolução de problemas



Gerenciamento de escalação



Isolamento de problemas



Suporte de orientação à instalação

 Atualizações de software da Hewlett Packard Enterprise e de terceiros selecionados
a um custo previsível
 Redução dos custos de aquisição de atualizações individuais de software, devido à
economia substancial de assinaturas


Notificações automáticas sobre a disponibilidade de novas versões de software



Opção de janelas de cobertura

 Acesso a informações e serviços eletrônicos avançados de suporte que aumentam
a produtividade:
–

Hewlett Packard Enterprise Support Center (https://h20564.www2.hpe.com/ ):
É um site de suporte inovador onde os profissionais de TI podem obter informações
sobre software e documentações, abertura eletrônica e acompanhamento de
chamados, chat direto com os engenheiros de suporte da HPE, dentre outros.

2.2.1.

Serviços de Suporte de Software Limitado (por
Incidentes)

O Suporte Técnico de Software por Incidentes fornece serviços abrangentes de suporte
remoto para produtos de software selecionados de terceiros (Microsoft, Linux Red
Hat ou Suse Enterprise Edition e Novell).
Com este serviço, sua equipe de TI conta com acesso rápido e confiável às Centrais de
Atendimento da Hewlett Packard Enterprise. Os analistas da Central de Atendimento
trabalharão com sua equipe para fornecer orientações sobre as características e
utilização, diagnósticos e resolução de problemas, identificação de defeitos e acesso a
patches dos produtos de software.
Além disso, esta modalidade permite que o serviço de suporte seja adequado às
necessidades de cada ambiente com opções de 10, 25, 50 ou 75 incidentes por ano,
que podem ser utilizados para diversos equipamentos.

2.2.2.

Atualização de Software / RTS

Este serviço é aplicável a qualquer equipamento HPE ou equipamento suportado pela
HPE para clientes que nunca tiveram seus equipamentos cobertos por contrato de
suporte de hardware, ou que já tiveram e cancelaram seu contrato e que pretendem
novamente assiná-lo.
O Serviço de Atualização de Software HPE (RTS - Return-to-Support) é destinado a
atualizar a versão de software de qualquer produto HPE para a última versão corrente.
Após o recebimento e instalação desta nova versão, o equipamento estará qualificado
para que seja feito um contrato de manutenção.
A HPE irá proverá ao cliente a versão corrente suportada, de sistema operacional,
subsistemas ou softwares aplicativos HPE. A versão corrente suportada é definida como
versão de software que consta na lista de preços HPE no momento da compra do serviço
RTS.
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O cliente deve optar para quais produtos deseja receber a atualização, e caso a versão
do sistema operacional instalada no seu equipamento apareça como a mais atual, ele
deve optar somente pelos subsistemas ou softwares aplicativos.
Comprando o RTS o cliente irá receber atualização dos softwares constantes no item
Configuração e Preços.
Os serviços de RTS deverão estar incluídos no item Configuração e Preços através dos
códigos de produtos UC255AC ou UC256AC descritos como SW Updates – Return to
Support.
Serviços não incluídos:
Manuais de software ou atualização de manuais.
Software Status Bulletins não recebidos.
Auxílio na instalação das novas versões
Tanto o serviço de instalação das novas versões quanto os manuais devem ser
adquiridos a parte, aos preços vigentes da época da compra do Serviço HP-RTS.
O faturamento e pagamento referente ao valor do RTS deverá ser efetuado na sua
totalidade no primeiro mês de vigência do contrato de suporte.
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3. Especificações dos Níveis de Serviços
3.1.
3.1.1.

Suporte de Hardware
Tempo de Solução / Call-to-Repair

O serviço assegura acesso direto a uma equipe de suporte especializada, disponível 24
horas por dia 7 dias por semana, que imediatamente começa a estudar o problema. Em
no mínimo 95% dos casos a HPE assume o compromisso de restaurar o hardware em
no máximo 6 horas, contado do momento em que a chamada é registrada na Central de
Atendimento ao Cliente da Hewlett Packard Enterprise até o momento que o produto
seja restaurado o seu nível normal de funcionalidade de hardware.
 24x7 – 6 horas Call-to-Repair: Cobertura de peças, mão-de-obra e atendimento
on-site, 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, com solução on-site em
até 6 horas.

3.2.
3.2.1.

Suporte de Software
Tempo de Resposta

É o prazo compreendido entre o horário de abertura do chamado na Central de
Atendimento da Hewlett Packard Enterprise Brasil até o atendimento remoto pelo
especialista técnico.
 24x7 – 2 horas de Resposta: Suporte de software remoto com atendimento em
regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, com início do serviço
em até 2 horas após a abertura e registro do chamado.

3.2.2.

Pré-requisitos para Suporte de Software

O cliente deverá possuir as licenças apropriadas regularmente adquiridas para o uso de
todos os produtos de software, de acordo com os atuais termos de licenciamento de
softwares de terceiros. Manter e fornecer à HPE, quando solicitadas, as licenças
originais, os contratos de upgrade e as chaves de licenças de todos os produtos de
software. O Cliente deverá estar devidamente licenciado para usar a versão corrente do
produto de software no início do período do contrato de serviço.

3.2.3.

Limitações do Serviço para Suporte Software

As atualizações de software não estão disponíveis para todos os produtos. A pedido do
Cliente, a HPE fornecerá uma lista de produtos de software que não exigem
atualizações. Quando esta característica do serviço não estiver disponível, ela não será
incluída no Serviço HPE de Suporte de Software.
O suporte de software deverá ser adquirido para cada sistema do ambiente do Cliente
que requeira cobertura.
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3.3.

Suporte HPE Proactive Care

O Serviço HPE Proactive Care Service (Proactive Care) oferece um conjunto integrado
de serviços proativos e reativos desenhados para ajudar o cliente a melhorar a
disponibilidade e o desempenho de sua infraestrutura convergente. Num ambiente de
complexidade, muitos componentes precisam trabalhar em conjunto de maneira efetiva.
O Proactive Care foi especificamente desenhado para dar apoio a estes ambientes
complexos, fornecendo uma solução de suporte de ponta-a-ponta que cobre servidores,
sistemas operacionais, virtualizações (hypervisors), armazenamento (storage), redes de
armazenamentos (storage area networks -SANs) e redes.
Quando do acontecimento de um incidente, o Proactive Care fornece acesso ao
especialista da solução técnica que está apto a ajudar o cliente a resolver rapidamente
as situações críticas. A HPE emprega os procedimentos de escalação acelerada para
resolver os incidentes complexos. Ademais, o time de especialistas de suporte da HPE
para o cliente está equipado com tecnologias remotas e ferramentas desenhadas para
reduzir a indisponibilidade e aumentar a produtividade. O serviço inclui reparo do
equipamento no local (onsite) se necessário para solução do problema. Pode-se
escolher entre um leque de opções de níveis de suporte reativo para endereçar as
necessidades operacionais e de negócios.
O Proactive Care ajuda o cliente a evitar situações críticas, provendo serviços como:
análise e distribuição de patches recomendações, alertas técnicos, deixando o ambiente
atualizado, otimizado, livres de riscos em potencial e sob uma condição suportada pela
HPE. O cliente receberá regularmente uma avaliação da saúde do ambiente através da
ferramenta Proactive Scan, ajudando a encontrar eventuais questões de configurações,
segurança e desempenho, aumentando a disponibilidade geral do ambiente e
diminuindo os riscos de maneira proativa. O Proactive Care também fornece relatórios
regulares de incidentes para ajudar a evitar a reincidência de problemas.
Em incidentes complexos onde existem várias tecnologias envolvidas, a Hewlett
Packard Enterprise através do serviço “Collaborative Suport” ajudará o cliente a
gerenciar o diagnóstico entre os diversos componentes (Hardware, Sistema
Operacional, Software Básico e colaborativamente com aplicações como SAP, Oracle e
Microsoft) acelerando o diagnóstico e eliminando áreas de conflito.
Se houver necessidade de uma personalização posterior ou de consultoria técnica, o
Proactive Care pode ser expandido através da aquisição das seguintes opções de
serviços:
 Suporte personalizado (Ponto único de escalação, Time nomeado, Planejamento e
Gestão do suporte)
 Avaliação de disponibilidade e melhoria de desempenho
 Otimização de Insight Software (Ferramenta de controle e monitoração
 Técnicos de alta especialização para consultoria sob demanda.

3.3.1.

Benefícios do Serviço

O Proactive Care ajuda a aumentar o retorno de investimento de infraestruturas
convergentes (Servidores, Armazenamento, redes, software básico, middleware e
aplicações), bem como aumentará a capacidade de continuidade das funções vitais de
negócios do Cliente a saber:
 Resolução acelerada de incidente através de acesso rápido aos recursos treinados e
orientados à solução, através do gerenciamento do caso de ponta-a-ponta
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 Prevenção de problemas causados por uma infraestrutura que não está revisada e
nos níveis de atualização recomendados
 Melhoria de desempenho através de Proactive Scans regulares, que ajudam a
assegurar que os sistemas estão corretamente configurados e consistentes com as
melhores práticas da HPE
 Redução de incidentes através da antecipação de situações críticas através do
monitoramento em tempo-real do ambiente e relatórios de tendência histórica de casos
Com a aquisição dos serviços opcionais, o Proactive Care ajuda o cliente, com:


Aumento de responsabilidade e personalização através do estabelecimento de um
time de suporte de conta que fornecerá planejamento de suporte e revisões



Maximização do retorno sobre os ativos de TI através da análise de desempenho e
disponibilidade



Operações simplificadas pela utilização integral do programa de gerenciamento
(management software)



Flexibilidade de recursos através do acesso a níveis de conhecimento sob demanda,
que podem ajudar em momentos de pico de processamento e requerimentos de
projetos

3.3.2.

Especificações dos serviços proativos:



Manutenção On site dos Servidores sob contrato com a Hewlett Packard Enterprise.



Avaliações Semestrais, Firmwares, remotas do Site dos equipamentos descritos
neste contrato.



Avaliação semestral da saúde do ambiente (Segurança, Desempenho e
configuração)



Gestão de Problema de incidentes, incluindo relatórios de revisão e análise crítica.



Processo de escalação acelerado, “follow the Sun”, e coordenação de recursos ao
redor do mundo.



Tempo de Resposta Imediato com acesso direto aos especialistas em ambientes
críticos.



Processo de abertura automática de incidentes de Hardware direto com os
especialistas em ambientes críticos.



Processo automático de alerta gerencial para incidentes críticos.



Gestão de configuração com ferramenta (eSMG).



Relatório e análise de incidentes trimestral.
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4. Condições Comerciais
Configuração e Preços
Valor mensal c/
imposto - Como
referência

HPE Proactive Care CTR SVC
PART NUMBER

DESCRIÇÃO

SERIAL

QNT

BW904A

HP 42U 600x1075mm Enterprise Shock Rack

BRC6478AXH

1

R$

0,01

H6Y95A

HP 3PAR StoreServ 8400 2N Storage Base

2MK6470020

1

R$

798,00

H6Z00A

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter

2M264300XL

1

R$

209,00

H6Z00A

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter

2M264300XN

1

R$

209,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027875

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027874

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027873

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027872

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027871

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027870

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027869

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027868

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027867

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027866

1

R$

28,00

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl

2MK647027X

1

R$

184,00

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl

2MK647027Y

1

R$

184,00

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl

2MK647027W

1

R$

184,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027909

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027908

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027907

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027901

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027900

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027899

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027898

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027897

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027896

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027895

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027894

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027893

1

R$

28,00
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São Paulo, 20 de agosto de 2019.
K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027906

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027905

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027904

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027903

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027902

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027880

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027881

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027882

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027883

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027884

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027885

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027886

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027887

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027888

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027889

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027890

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027891

1

R$

28,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027892

1

R$

28,00

H6Z27A

HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS Drive Encl

2MK6470280

1

R$

184,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027924

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027937

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027936

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027935

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027934

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027933

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027932

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027931

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027930

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027929

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027928

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027927

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027926

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027922

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027925

1

R$

28,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027923

1

R$

28,00
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K2R29A

HP 3PAR StoreServ RPS Service Processor

2M263204C5

1

R$

139,00

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06400241

1

R$

0,01

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06390049

1

R$

0,01

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06390042

1

R$

0,01

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06400242

1

R$

0,01

BW932A

HP 600mm Rack Stabilizer Kit

1

R$

0,01

BW906A

HP 42U 1075mm Side Panel Kit

1

R$

0,01

Valor mensal c/
imposto - Como
referência

SW
PART NUMBER

DESCRIÇÃO

SERIAL

QNT

L7B69A

HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU

1

R$

1.072,00

L7B70A

HP 3PAR 8400 OS Suite Drive LTU

168

R$

2.016,00

L7B73A

HP 3PAR 8400 Replication Suite Base LTU

1

R$

242,00

L7B74A

HP 3PAR 8400 Replication Ste Drive LTU

168

R$

2.016,00

L7B71A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Base LTU

1

R$

370,00

L7B72A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Drive LTU

168

R$

2.016,00

BD362AAE

HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E-Media

1

R$

0,01

BD363AAE

HP 3PAR 7000/7450 OS Suite E-Media

1

R$

0,01

BD365AAE

HP 3PAR 7000 Service Proc SW E-Media

1

R$

0,01

O valor total desta proposta é de R$136.693,20 para 12 meses com inicio a partir
da data de assinatura ou da data descrita no contrato do cliente.
Ou
O valor total desta proposta é de R$410.079,60 para 36 meses com inicio a partir
da data de assinatura ou da data descrita no contrato do cliente.

Ajustes no calendário de faturamento (valor mensal), são aplicáveis desde que não haja
alteração no valor total desta proposta e esteja em acordo com a cobertura de suporte
e/ou garantia que cada equipamento possuir, além do firmado nesta proposta. De
qualquer forma, toda e qualquer mudança no calendário de faturamento dependerá de
aprovação prévia da HPE.
As condições comerciais aqui estabelecidas foram baseadas nas configurações e
distribuição geográfica dos equipamentos, informados pelo cliente. Quaisquer
alterações, as quais deverão ser informadas previamente, com 30 (trinta) dias de
antecedência, resultarão na revalidação das condições comerciais, técnicas e tributárias
incluindo possível impacto no atendimento ao nível de serviço acordado e aumento dos
preços originalmente contratados.
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Os preços, condições e valores desta proposta consideram que os equipamentos objeto
dos serviços encontram-se em bom estado de conservação e em sua configuração
original. A HPE durante o prazo de 30 (trinta) dias, contados do início dos serviços,
efetuará a análise técnica, presencial ou remota, do parque de equipamentos objeto do
contrato a fim de verificar se os equipamentos se encontram nas condições mínimas de
prestação de serviços. Caso a HPE identifique que os equipamentos não são elegíveis
aos serviços contratados, enviará ao cliente os custos dos reparos necessários aos
equipamentos; e, caso o cliente não efetue o respectivo pagamento ou não autorize os
serviços, os equipamentos serão automaticamente excluídos dos serviços. Ainda,
durante a vigência dos serviços, caso a HPE identifique que ocorreram alterações das
configurações do equipamento, incluindo suas peças, os mesmos serão (a)
automaticamente excluídos dos serviços; ou (b) mantidos sob o escopo contratual,
desde que o Cliente efetue o pagamento dos valores necessários para o
reestabelecimento do equipamento.
Não estão previstas e incluídas trocas gratuitas tanto da peça quanto da mão de obra
de itens considerados consumíveis do produto (baterias, filtros, fitas magnéticas, entre
outros) durante a vigência do Contrato. Estes itens devem ser cotados e adquiridos a
parte, de acordo com a necessidade e solicitação do cliente. A substituição destes itens
deve ser feita por produtos originais e compatíveis. A não utilização de produtos originais
e compatíveis que venham a causar dano ao produto, exclui o mesmo do contrato até a
sua adequação, eliminando-se o equipamento do suporte.

Condições de Pagamento
A parcela mensal é devida no primeiro dia útil de cada mês de vigência do presente
CONTRATO e deverá ser paga à HPE em sua sede administrativa (ou a quem e onde
a HPE indicar), até o último dia útil do mesmo mês ou até a data de vencimento fixada
na respectiva fatura (30DDF).

Tributos
Os valores apresentados acima incluem todos os impostos e tributos incidentes sobre
os serviços ou produtos objeto desta Proposta de acordo com a legislação em vigor
aplicáveis ao local de prestação dos serviços e entrega de produtos, exceto ICMS
diferencial de alíquota.
Na eventualidade de ser devido diferencial de aliquota do ICMS ao Estado de destino,
o pagamento do valor correspondente será de acordo com a legislação vigente.
Cada espécie ou tipo de serviço ou produto previsto na presente Proposta será faturado
de forma segregada a fim de atender a legislação do local da prestação dos serviços ou
entrega de produtos, dessa forma, a Hewlett Packard Enterprise emitirá notas-fiscais
específicas para cada serviço ou produto fornecido. O estabelecimento que emitir a
fatura de serviços será o mesmo do prestador desse serviço, objeto da presente
proposta.
Os serviços a serem prestados não constituem de qualquer forma cessão de mão-deobra e não contemplam quaisquer retenções de tributos, impostos, contribuições ou
taxas pelo Cliente, dessa forma, caso o Cliente efetue qualquer retenção, deverá
informar previamente a Hewlett Packard Enterprise, bem como as condições e valores
ora ofertados serão revistos diante do impacto ocasionado por eventual retenção. Ainda,
o Cliente deverá enviar à Hewlett Packard Enterprise todos os comprovantes e guias de
pagamentos da referida retenção.
Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais quando ocorridas após a data de apresentação da
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Resposta da Hewlett Packard Enterprise para TRE-AL
São Paulo, 20 de agosto de 2019.

Proposta, e de comprovada repercussão nos preços ofertados, implicarão na revisão
destes para mais ou para menos, conforme o caso.
Estado de faturamento: Alagoas
O faturamento poderá ser efetuado por uma das filiais da HPE abaixo relacionadas.

Início dos Serviços
A vigência dos serviços dar-se-á de acordo com a data estabelecida no item
Configuração e Preços desta proposta, ou de acordo com os instrumentos contratuais
assinados entre as partes, se aplicável.
Findo o prazo de vigência aqui indicado e desde que em comum acordo entre as partes,
respeitando a lei vigente, o contrato poderá estender-se pelo prazo de 60 (sessenta)
meses após o início da vigência do contrato.
Considerando a necessidade de disponibilização logística dos kits para atendimento e
contrato de parcerias, o compromisso de Tempo de Solução / Call-to-Repair, bem como
suporte a equipamentos de outros fornecedores (Multivendor), iniciará após 30 dias a
partir da assinatura desta proposta, todavia, durante este período, a HPE envidará todos
os esforços para cumprimento dos níveis de serviço detalhados no item configuração e
preços da proposta.

Reajuste de Preços
Em caso de prorrogação contratual, a parcela mensal será reajustada a cada 12 (doze)
meses a contar da data da apresentação da proposta, respeitando o interregno de 12
meses, pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado, medido pela
Fundação Getúlio Vargas).
Caso o índice no período esteja negativo, as partes poderão afastar sua aplicabilidade.

Penalidades por não Cumprimento do Prazo de
Pagamento
Em caso de atraso no pagamento de qualquer quantia devida em decorrência dos
Produtos e Serviços prestados, incluindo reembolso de despesas, referidos valores
serão acrescidos de multa moratória no importe de 2% (dois por cento), juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pela variação do
IGP-M (FGV), estes últimos calculados pro rata temporis.
Na hipótese de ser aceito pela HPE o envio mensal, pelo cliente, de Pedidos de Compra
relacionados a este contrato, o primeiro Pedido de Compra deverá ser encaminhado em
até 30 dias da data de aceite desta proposta e os demais deverão ser encaminhados,
sucessivamente, no prazo de 30 dias. Eventual atraso no recebimento de um Pedido de
Compra, impactando o prazo de pagamento, ensejará a imediata aplicação da referida
penalidade.

Validade da Proposta
Válida até 90 (noventa) dias a contar de sua apresentação.
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Resposta da Hewlett Packard Enterprise para TRE-AL
São Paulo, 20 de agosto de 2019.

Dados Cadastrais
Para Efeito de Faturamento
Filial Barueri
Hewlett-Packard Brasil Ltda.
Endereço: Alameda Rio Negro, nº. 750, Térreo, Sala Rio de Janeiro
CEP: 06454-000 – Alphaville – Barueri – SP
CNPJ: 61.797.924/0002-36
Inscrição Estadual: 206.203.581.118
Inscrição Municipal: 5.39.202-6
Os produtos e serviços objeto da presente proposta poderão ser prestados dos
estabelecimentos da Hewlett Packard Enterprise, e a Hewlett Packard Enterprise
poderá, a seu exclusivo critério, executar os Serviços ou qualquer porção dos
Serviços por meio de uma Afiliada da Hewlett Packard Enterprise ou empresa
pertencente ao seu Grupo Econômico. As obrigações da Hewlett Packard Enterprise
sob esta Proposta e futuro Contrato serão executadas pela própria Hewlett Packard
Enterprise ou por suas subsidiárias ou afiliadas, sem qualquer limitação. A Hewlett
Packard Enterprise terá ainda o direito de ceder ou transferir quaisquer dos seus
direitos e obrigações decorrentes da presente Proposta e futuro contrato sem a
necessidade de qualquer aprovação prévia pelo Cliente.
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Resposta da Hewlett Packard Enterprise para TRE-AL
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5. Condições Gerais
Termos e Condições Contratuais
Aos Produtos e Serviços aqui ofertados aplicam-se o disposto na Lei nº 8.666/1993 e
demais legislações aplicáveis ao assunto.
Caso haja condições comerciais descritas nessa proposta divergentes das descritas no
contrato firmado entre as partes, prevalecem as condições da proposta.

Acordo Integral
Ao aceitar a presente Proposta, mediante assinatura deste instrumento e/ou emissão da
nota de empenho, a mesma passa a ter força de contrato entre as partes caso não haja
a celebração de um termo de contrato específico. Os Termos, referidos acima,
constituem o acordo integral entre a HPE e o Cliente a respeito da compra pelo Cliente
de produtos e serviços da HPE, e substituem e cancelam quaisquer comunicações,
declarações ou acordos anteriores, assim como quaisquer condições adicionais ou
inconsistentes do Cliente, sejam verbais ou por escrito.

Declaração de Anticorrupção
As partes declaram que seus empregados, representantes, dirigentes ou
administradores, direta ou indiretamente, não efetuaram qualquer promessa, oferta,
solicitação ou aceite de qualquer vantagem indevida, de qualquer natureza, para a
execução desta Proposta ou que esteja sob qualquer forma conexa com a presente
Proposta, bem como obrigam-se a cumprir, o disposto na Lei nº. 12.846/2013.
As partes declaram, pelo presente, que não praticam ou praticarão qualquer atividade
que viole qualquer legislação anticorrupção, incluindo, o US Foreign Corrupt Practices
Act – FCPA, o UK Bribery Act, a Lei Federal nº. 12.846/13 e quaisquer Decretos, Leis
Estaduais ou Municipais.
As partes declaram que têm conhecimento da Lei nº. 12.846/2013, bem com
comprometem-se a não praticar qualquer dos atos lesivos à Administração Pública
elencados no Art. 5º, incisos e alíneas, seja durante o certame licitatório, seja no decorrer
da execução do contrato, sob pena de responsabilização, independente da aferição de
culpa. Declara, ainda, para os devidos fins, estar ciente das sanções previstas na
referida legislação, além daquelas cominadas na Lei nº. 8.666/93, demais normas de
licitações e contratos da Administração Pública e normas correlatas.

Obrigações da Hewlett Packard Enterprise
A HPE responsabiliza-se por todos os ônus e encargos trabalhistas e previdenciários
resultantes da contratação e emprego de pessoas para a realização dos serviços objeto
desta proposta, bem como pelos excessos e omissões praticados pelos mesmos, razão
pela qual é a HPE considerada empregadora autônoma, não existindo entre ela e seus
empregados, vínculo de qualquer natureza com o Cliente.
A HPE obriga-se a não divulgar, reproduzir, vender ou utilizar a favor de terceiros, os
trabalhos e demais dados obtidos no Cliente, através da prestação dos serviços
descriminados nesta proposta, sob a pena de responsabilidade civil e criminal.
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Resposta da Hewlett Packard Enterprise para TRE-AL
São Paulo, 20 de agosto de 2019.

A HPE obriga-se, ainda, a executar os serviços, dentro das boas técnicas e dos
costumes usuais em trabalho deste gênero, bem como a utilização de mão-de-obra
qualificada.
Todos os tributos (impostos, taxas e contribuições) de natureza federal, estadual e
municipal, incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto deste contrato serão de
responsabilidade única da HPE.

Rescisão
Qualquer das partes poderá rescindir este Contrato total ou parcialmente, mediante
notificação por escrito à outra parte com 90 (noventa) dias de antecedência, exceto nos
casos em que os equipamentos se tornarem obsoletos, hipótese em que este Contrato
pode ser rescindido total ou parcialmente mediante notificação com 30 (trinta) dias de
antecedência, observadas as disposições contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal
n° 8.666/93.

Hewlett Packard Enterprise Confidencial – uso e restrições nas Condições Gerais – 01.FY19

página. 21

Proposta_Técnica_Comercial_ K185D1094_versão: 03

Anexo PTCTRE-ALK185D1094V3. Prop Atualizada. HPE Brasil. (0583622)

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 156

Resposta da Hewlett Packard Enterprise para TRE-AL
São Paulo, 20 de agosto de 2019.

6. Termo de Aceite da Proposta / Pedido de
Compra
A
Hewlett Packard Enterprise
A/C: Sr(a) Tatiane Silva

O TRE- AL declara estar ciente e de acordo com a proposta e todas as cláusulas e
condições dos “TERMOS E CONDIÇÕES DE SERVIÇOS DE SUPORTE” e “FICHA DE
DADOS SUPPLEMENTAL DATA SHEET”, item Termos e Condições Contratuais desta
proposta.

RESPONSÁVEL PELO ACEITE DESTA PROPOSTA
Nome:

Cargo:

Departamento:
Assinatura:
Local e Data:
Razão Social:
INFORMAÇÃO DE FATURAMENTO
Razão Social:
Endereço de Faturamento:
CNPJ:

Inscr. Estadual:

INFORMAÇÃO E LOCAL DE ENTREGA
Razão Social:
Endereço de entrega:
CNPJ:

Inscr. Estadual:

Contato:
Necessário pré-agendamento? ( ) sim

Telefone:
(

) não

Possuim restrição de horário para recebimento do produto? ( ) sim
Caso positivo, informar os horários:__________________________

(

) não

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA
Endereço de Cobrança:
CNPJ:

Inscr. Estadual:

Contato:

Telefone:

E-mail para envio da Nota Fiscal Eletrônica:
Comentários Adicionais:
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=BU79X...

De: Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>, Breno Tavares <breno@plugnetshop.com.br>
Data: 21/08/2019 09:32 AM
Assunto: Re: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL
Prezada Ana Paula,
Bom dia.
Peço que por favor, desconsidere a proposta anterior, pois ao imputar os dados financeiros da proposta que recebemos da HPE, cometi um erro para alguns itens e assim os mesmos estão na proposta nossa proposta com o custo
valor de custo que recebemos do fabricante, sem considerar impostos e outros valores que incidem sobre a revenda dos serviços de garantia.
Assim peço que considere a proposta em anexo a qual a após reunião com a diretoria realizei a correção.
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, 19 de ago de 2019 às 19:03, Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br> escreveu:
Boa noite Max,

Muito obrigada pelo envio da proposta.

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

From: Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 19 Aug 2019 17:55:36 -0300
Subject: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL
Prezada Ana Paula,
Conforme conversamos segue a proposta de preços para o termo de referencia que nos foi enviado.
Esclareço que os respectivos serão adquiridos junto ao fabricante para que o mesmo possa prestar os serviços de garantia junto ao TRE-AL.
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 ter, 13 de ago de 2019 às 16:02, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12 meses, conforme especificações e demais detalhamentos constantes no termo de referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexados:
Arquivo: Proposta_TRE-AL_Termo_Referência_Termo de Referência_TIC_n_32-2019_19082019_v2.pdf

E-mail Proposta CORRIGIDA. Plugnet Informática. (0583983)

Tamanho: 360k

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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Recife, 19 de agosto de 2019.

Ao
TRE-AL
Atenção: Sra. Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
@-mail: seic@tre-al.jus.br; anasilva@tre-al.jus.br
Assunto: Proposta estimativa extensão de garantia/suporte do fabricante HPE para Storage 3PAR

Conforme solicitado, segue nossa proposta comercial para fornecimento dos serviços de garantia e suporte
diretamente do fabricante para equipamentos, softwares HPE, de acordo com o Termo de Referência - TIC nº 32 / 2019
encaminhado por esse tribunal.
HPE Proactive Care CTR SVC
PART
NUMBER
BW904A

DESCRIÇÃO

SERIAL

QNT

HP 42U 600x1075mm Enterprise Shock Rack

BRC6478AXH

1

R$ 100,00

R$ 100,00

H6Y95A

HP 3PAR StoreServ 8400 2N Storage Base

2MK6470020

1

R$ 937,00

R$ 937,00

H6Z00A

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter

2M264300XL

1

R$ 369,00

R$ 369,00

H6Z00A

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter

2M264300XN

1

R$ 369,00

R$ 369,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027875

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027874

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027873

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027872

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027871

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027870

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027869

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027868

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027867

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027866

1

R$ 42,00

R$ 42,00

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl

2MK647027X

1

R$ 230,00

R$ 230,00

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl

2MK647027Y

1

R$ 230,00

R$ 230,00

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl

2MK647027W

1

R$ 230,00

R$ 230,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027909

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027908

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027907

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027901

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027900

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027899

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027898

1

R$ 42,00

R$ 42,00

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
Insc. Estadual Nº. - 18.1.001.0241444-4
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
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Valor Unitário

Valor Total
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FILIAL – FORTALEZA / CE
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K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027897

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027896

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027895

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027894

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027893

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027906

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027905

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027904

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027903

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027902

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027880

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027881

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027882

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027883

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027884

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027885

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027886

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027887

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027888

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027889

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027890

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027891

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027892

1

R$ 42,00

R$ 42,00

H6Z27A

HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS Drive Encl

2MK6470280

1

R$ 230,00

R$ 230,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027924

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027937

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027936

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027935

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027934

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027933

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027932

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027931

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027930

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027929

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027928

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027927

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027926

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027922

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027925

1

R$ 42,00

R$ 42,00
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K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027923

1

R$ 42,00

R$ 42,00

K2R29A

HP 3PAR StoreServ RPS Service Processor

2M263204C5

1

R$ 155,00

R$ 155,00

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06400241

1

R$ 30,00

R$ 30,00

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06390049

1

R$ 30,00

R$ 30,00

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06390042

1

R$ 30,00

R$ 30,00

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU

CN06400242

1

R$ 30,00

R$ 30,00

BW932A

HP 600mm Rack Stabilizer Kit

NA

1

R$ 15,00

R$ 15,00

BW906A

HP 42U 1075mm Side Panel Kit

NA

1

R$ 20,00

R$ 20,00

SOFTWARE
PART
NUMBER
L7B69A

HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU

1

L7B70A

HP 3PAR 8400 OS Suite Drive LTU

L7B73A

DESCRIÇÃO

SERIAL

QNT

Valor Unitário

Valor Total

R$ 1.103,00

R$ 1.103,00

168

R$ 25,00

R$ 4.200,00

HP 3PAR 8400 Replication Suite Base LTU

1

R$ 258,00

R$ 258,00

L7B74A

HP 3PAR 8400 Replication Ste Drive LTU

168

R$ 25,00

R$ 4.200,00

L7B71A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Base LTU

1

R$ 382,00

R$ 382,00

L7B72A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Drive LTU

168

R$ 25,00

R$ 4.200,00

BD362AAE HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E-Media

1

R$ 1,00

R$ 1,00

BD363AAE HP 3PAR 7000/7450 OS Suite E-Media

1

R$ 1,00

R$ 1,00

BD365AAE HP 3PAR 7000 Service Proc SW E-Media

1

R$ 1,00

R$ 1,00

HPE Proactive Care CTR SVC
PART
NUMBER
K2Q95A

DESCRIÇÃO
HP 3PAR 8000 480GB SAS MLC SFF SSD HSCP0480S5xnNMRI

SERIAL

QNT

NA

16

Valor Unitário

VALOR TOTAL MENSAL

Valor Total

R$ 210,00

R$ 3.360,00

R$ 23.063,00

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
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Insc. Estadual Nº. - 18.1.001.0241444-4
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=BU79X...

De: <gpereira@supriservice.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 21/08/2019 10:32 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR. TREAL

Prezados,
Segue conforme solicitado.
Atenciosamente,
Gilson S. Pereira
Diretor Comercial
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 13 de agosto de 2019 16:02
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Contratação de extensão de garantia e suporte
para Storage HPE 3PAR. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar extensão de
garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, por 12
meses, conforme especificações e demais detalhamentos constantes no termo de
referência em anexo.
Solicitamos, por gentileza, quando do envio da cotação, informar valor
unitário e total.
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexados:
Arquivo: 20190821-1 - TRE - Alagoas.pdf

Tamanho: 188k

E-mail Proposta. Supriservice. (0583996)

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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Vitória, 21 de agosto de 2019.

Ao
TRE-AL

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

Prezada Senhora, somos uma empresa especializada em TI, capaz de lhe dar um
atendimento eficiente e personalizado.
Estamos no mercado a mais de 10 anos, com a finalidade de lhe oferecer soluções práticas e
inteligentes, com qualidade e confiabilidade.
Apresentaremos a seguir nossa proposta de venda e ou prestação de serviços.
Na certeza de lhe oferecermos organização, responsabilidade, segurança e supervisão dos
nossos serviços, nos colocamos a sua disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Gilson Santos Pereira
Gerente de Conta

Praça San Martin, 84 – Sala 105/106
Praia do Canto – Vitória – ES – 29055-170
www.supriservice.com.br

Tel.: 27 3211 6600 – Fax: 27 3211 6608
CNPJ: 03.607.073/0001-34
E-mail: comercial@supriservice.com.br

Anexo 20190821-1TRE Alagoas. Proposta. Supriservice. (0584003)

Página 1 de 5

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 163

Proposta Comercial
HPE Proactive Care CTR SVC
PART
NUMBER
BW904A
H6Y95A
H6Z00A
H6Z00A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
H6Z26A
H6Z26A
H6Z26A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A

DESCRIÇÃO

SERIAL

HP 42U 600x1075mm
Enterprise Shock Rack
HP 3PAR StoreServ 8400
2N Storage Base
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb
FC Adapter
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb
FC Adapter
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS

Praça San Martin, 84 – Sala 105/106
Praia do Canto – Vitória – ES – 29055-170
www.supriservice.com.br

VALOR
QNT MENSAL
UNIT.

VALOR
MENSAL
TOTAL

BRC6478AXH 1

R$ 117,00

R$ 117,00

2MK6470020

1

R$ 950,00

R$ 950,00

2M264300XL

1

R$ 373,00

R$ 373,00

2M264300XN 1

R$ 373,00

R$ 373,00

FAT0027875

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027874

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027873

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027872

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027871

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027870

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027869

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027868

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027867

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027866

1

R$ 47,00

R$ 47,00

2MK647027X 1

R$ 241,00

R$ 241,00

2MK647027Y 1

R$ 241,00

R$ 241,00

2MK647027W 1

R$ 241,00

R$ 241,00

FAT0027909

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027908

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027907

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027901

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027900

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027899

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027898

1

R$ 47,00

R$ 47,00

Tel.: 27 3211 6600 – Fax: 27 3211 6608
CNPJ: 03.607.073/0001-34
E-mail: comercial@supriservice.com.br
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K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
K2P93A
H6Z27A
K2P87A
K2P87A

10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 LFF(3.5in)
SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD

Praça San Martin, 84 – Sala 105/106
Praia do Canto – Vitória – ES – 29055-170
www.supriservice.com.br

FAT0027897

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027896

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027895

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027894

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027893

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027906

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027905

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027904

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027903

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027902

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027880

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027881

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027882

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027883

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027884

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027885

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027886

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027887

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027888

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027889

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027890

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027891

1

R$ 47,00

R$ 47,00

FAT0027892

1

R$ 47,00

R$ 47,00

2MK6470280

1

R$ 241,00

R$ 241,00

FAT0027924

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027937

1

R$ 45,00

R$ 45,00
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CNPJ: 03.607.073/0001-34
E-mail: comercial@supriservice.com.br

Anexo 20190821-1TRE Alagoas. Proposta. Supriservice. (0584003)

Página 3 de 5

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 165

K2P87A
K2P87A
K2P87A
K2P87A
K2P87A
K2P87A
K2P87A
K2P87A
K2P87A
K2P87A
K2P87A
K2P87A
K2P87A
K2P87A
K2R29A
H5M58A
H5M58A
H5M58A
H5M58A
BW932A
BW906A

HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD
HP 3PAR StoreServ RPS
Service Processor
HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU
HP 600mm Rack Stabilizer
Kit
HP 42U 1075mm Side Panel
Kit

FAT0027936

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027935

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027934

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027933

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027932

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027931

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027930

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027929

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027928

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027927

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027926

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027922

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027925

1

R$ 45,00

R$ 45,00

FAT0027923

1

R$ 45,00

R$ 45,00

2M263204C5

1

R$ 197,00

R$ 197,00

CN06400241

1

R$ 33,00

R$ 33,00

CN06390049

1

R$ 33,00

R$ 33,00

CN06390042

1

R$ 33,00

R$ 33,00

CN06400242

1

R$ 33,00

R$ 33,00

1

R$ 19,00

R$ 19,00

1

R$ 27,00

R$ 27,00

VALOR
QNT MENSAL
UNIT.

VALOR
MENSAL
TOTAL

SOFTWARE
PART
NUMBER
L7B69A
L7B70A
L7B73A

DESCRIÇÃO

SERIAL

HP 3PAR 8400 OS Suite
Base LTU
HP 3PAR 8400 OS Suite
Drive LTU
HP 3PAR 8400 Replication
Suite Base LTU

Praça San Martin, 84 – Sala 105/106
Praia do Canto – Vitória – ES – 29055-170
www.supriservice.com.br

1

R$ 1.112,00 R$ 1.112,00

168

R$ 32,00

R$ 5.376,00

1

R$ 293,00

R$ 293,00
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HP 3PAR 8400 Replication
Ste Drive LTU
HP 3PAR 8400 Data Opt St
L7B71A
v2 Base LTU
HP 3PAR 8400 Data Opt St
L7B72A
v2 Drive LTU
HP 3PAR StoreServ
BD362AAE
Mgmt/Core SW E-Media
HP 3PAR 7000/7450 OS
BD363AAE
Suite E-Media
HP 3PAR 7000 Service Proc
BD365AAE
SW E-Media
L7B74A

168

R$ 37,00

R$ 6.216,00

1

R$ 393,00

R$ 393,00

168

R$ 37,50

R$ 6.300,00

1

R$ 1,90

R$ 1,90

1

R$ 1,90

R$ 1,90

1

R$ 1,90

R$ 1,90

HPE Proactive Care CTR SVC
PART
NUMBER

DESCRIÇÃO

SERIAL

VALOR
QNT MENSAL
UNIT.

VALOR
MENSAL
TOTAL

K2Q95A

HP 3PAR 8000 480GB SAS
MLC SFF SSD HSCP0480S5xnNMRI

NA

16

R$ 3.984,00

R$ 249,00

Validade da proposta: Até 30 (trinta) dias;
Prazo de entrega: A partir de 30 (trinta) dias;
Prazo de pagamento: Até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento;
Nesta cotação está incluso todos os custos relativos a impostos, taxas e etc.

Gilson Santos Pereira
Gerente de Conta

Praça San Martin, 84 – Sala 105/106
Praia do Canto – Vitória – ES – 29055-170
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Planilha1

EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE PARA STORAGE HPE 3PAR – PA Nº 0000727-88.2019
VALORES TOTAIS POR ITEM – MENSAL E ANUAL – CATSER: 25992
HPE PROACTIVE CARE CTR SVC
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PART NUMBER

BW904A
H6Y95A
H6Z00A
H6Z00A
K2P93A
H6Z26A
H6Z26A
H6Z26A
H6Z27A
K2P87A
K2R29A
H5M58A
H5M58A
H5M58A
H5M58A
BW932A
BW906A
HSCP0480S5xnNM
RI (810774-001)

DESCRIÇÃO
HP 42U 600x1075mm Enterprise Shock Rack B
HP 3PAR StoreServ 8400 2N Storage Base
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD
HP 3PAR StoreServ RPS Service Processor
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU
HP 600mm Rack Stabilizer Kit
HP 42U 1075mm Side Panel Kit
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SSD Drive 480GB
150K

SERIAL
BRC6478AXH
2MK6470020
2M264300XL
2M264300XN
2MK647027X
2MK647027Y
2MK647027W
2MK6470280
2M263204C5
CN06400241
CN06390049
CN06390042
CN06400242
-

Qtd

HPE Vr unitário
(0583622) R$

1
1
1
1
40
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1

0,01
798,00
209,00
209,00
28,00
184,00
184,00
184,00
184,00
28,00
139,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

16

150,25

Supriservice Vr Valor Unitário Valor Total pelo
Plugnet Vr
Valor Total
Unitário
Média Preços MENOR PREÇO MÉDIA MENSAL
Unitário
(0584003) R$
Cotados R$
MENSAL R$ *
(0583989) R$
R$
100,00
117,00
72,34
0,01
72,34
937,00
950,00
895,00
798,00
895,00
369,00
373,00
317,00
209,00
317,00
369,00
373,00
317,00
209,00
317,00
42,00
47,00
39,00
1.120,00
1.560,00
230,00
241,00
218,33
184,00
218,33
230,00
241,00
218,33
184,00
218,33
230,00
241,00
218,33
184,00
218,33
230,00
241,00
218,33
184,00
218,33
42,00
45,00
38,33
448,00
613,33
155,00
197,00
163,67
139,00
163,67
30,00
33,00
21,00
0,01
21,00
30,00
33,00
21,00
0,01
21,00
30,00
33,00
21,00
0,01
21,00
30,00
33,00
21,00
0,01
21,00
15,00
19,00
11,34
0,01
11,34
20,00
27,00
15,67
0,01
15,67
210,00

Sub Total

SOFTWARE

ITEM
PART NUMBER

19
20
21
22
23
24
25
26
27

L7B69A
L7B70A
L7B73A
L7B74A
L7B71A
L7B72A
BD362AAE
BD363AAE
BD365AAE

DESCRIÇÃO
HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU
HP 3PAR 8400 OS Suite Drive LTU
HP 3PAR 8400 Replication Suite Base LTU
HP 3PAR 8400 Replication Ste Drive LTU
HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Base LTU
HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Drive LTU
HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E-Media
HP 3PAR 7000/7450 OS Suite E-Media
HP 3PAR 7000 Service Proc SW E-Media

HPE (0583622)
SERIAL

Qtd

1
168
1
168
1
168
1
1
1

-

1.072,00
12,00
242,00
12,00
370,00
12,00
0,01
0,01
0,01

Sub Total

Total mensal
Total 12 meses
* Obs.: Menor preço apresentado pelo fabricante do produto HPE

Plugnet
(0583989)
1.103,00
25,00
258,00
25,00
382,00
25,00
1,00
1,00
1,00

249,00

203,08
3.029,77

Supriservice
Valor Unitário
(0584003)
Média Preços R$
1.112,00
1.095,67
32,00
23,00
293,00
264,33
37,00
24,67
393,00
381,67
37,50
24,83
1,90
0,97
1,90
0,97
1,90
0,97
1.817,08
4.846,85
58.162,19

2.403,97
3.249,32
6.063,04
8.172,01
Valor Total pelo
menor preço
Valor Total R$
MENSAL R$
1.072,00
1.095,67
2.016,00
3.864,00
242,00
264,33
2.016,00
4.144,00
370,00
381,67
2.016,00
4.172,00
0,01
0,97
0,01
0,97
0,01
0,97
7.732,03
13.924,58
13.795,07
22.096,59
165.540,84
265.159,08
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5054 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD
Senhor Secretário,
1- Tratam os autos da contratação de extensão de garantia e suporte
para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribunal. pelo
período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência
atualizado 0566094, ainda pendente de ratiﬁcação, e despachos
COINF 0564717 e 0566195.
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
pesquisa de preços, despacho COMAP 0550486.
3- Foram contatadas variadas empresas e recebemos propostas
da
Hewlett-Packard
Enterprise,
fabricante
HPE, 0564730 e
0583622, Plugnet Comércio e Representações Ltda 0583989 e
Supriservice Informática Ltda 0584003.
4- Preenchida a planilha de estimativa de preços, conforme quadro
resumo 0584180, foi estimado o valor total anual de R$ 265.159,08
(duzentos e sessenta e cinco mil cento e cinquenta e nove reais e oito
centavos) utilizando-se como estimativa a média das 03 (três)
propostas recebidas e R$ 165.540,84 (cento e sessenta e cinco mil
quinhentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos) se
considerarmos como parâmetro a proposta da fabricante do produto,
Hewlett-Packard Brasil Ltda.
5- Considerando que se trata de contratação de extensão de garantia
e suporte para software HPE e que a própria fabricante, ao qual
encaminhou a menor proposta, já participou de outras contratações
deste Tribunal, a saber PA 0002984-57.2017.6.02.8000; onde
manteve, no Pregão Eletrônico TRE-AL Nº 23/2019, o menor valor
ofertado na fase inicial de cotação; sugerimos, s.m.j., que a
estimativa adotada seja a da proposta apresentada pela fabricante no
Informação 5054 (0584185)
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valor total anual de R$ R$ 165.540,84 (cento e sessenta e cinco mil
quinhentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos),
condicionada à concordância da unidade demandante.
6- Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
5.450/2005,
com
participação
ampla,
sem
exclusividade
para microempresas e empresas de pequeno porte na competição.
CATSER: 25992.
À deliberação superior.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 21/08/2019, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 21/08/2019, às 18:00, 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
0584185 e o código CRC 9A0F8D30.

0000727-88.2019.6.02.8000

Informação 5054 (0584185)

0584185v18
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2019.

Tomo ciência do Despacho COINF 0564717, que
diz respeito a alteração pontual do Termo de Referência,
apenas quanto ao prazo de vigência e quantitivo de discos
SSD, e aprovo, para efeito de continuidade de tramitação dos
autos, o mencionado TR atualizado (doc. 0566094).
Isto posto, remeto os autos à SGO/COFIN, para
reserva de crédito, de acordo com a Informação 5054
(0584185) e posterior envio à SLC, para elaborar a minuta do
edital.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/08/2019, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584377 e o código CRC 73101B88.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0584377

0584377v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2019.

À SGO,

0584377.

Para reserva de crédito, conforme despacho GSAD

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 21/08/2019, às 18:46,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584423 e o código CRC 8331BAD5.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0584423

0584423v1

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 172

__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
22/08/19 14:04
USUARIO : AGAMENON
DATA EMISSAO
: 22Ago19
NUMERO : 2019PE000443
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 DE EXTENSãO DE GARANTIA E SUPORTE
PARA STORAGE HPE 3PAR. VIGÊNCIA: 12 MESES. SEI 727-88.2019.

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. 443/2019 (0584634)

PI
AOSI MANSOF

UG : 070011

V A L O R
165.540,84

22Ago19

14:01

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 173

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.

À COINF
Senhor Coordenador,
Diante da Informação 5054, 0584185, encaminho
os presentes autos para colher a concordância, da unidade
demandante, relativa à estimativa de preço constante da
mesma.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 23/08/2019, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585394 e o código CRC D65B6C69.
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.

À COMAP
Sr. Coordenadora,
Esta unidade ﬁlia-se ao entendimento exposto na
Informação 5054 - 0584185.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 23/08/2019, às 13:08, 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
0585628 e o código CRC D6F47A48.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0000727-88.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de extensão de garantia e suporte
para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribunal, 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 contratação de extensão de garantia e
suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribunal, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 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 12 (doze) 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.
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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.
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
2
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cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, §
5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto
nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão (inciso IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo
I-A deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital,
sob pena de desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na
execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 10.1.
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5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto
ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período
de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
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.
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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 de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório
para efeito de escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e
as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido
e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação
desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço global, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
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8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores constantes do Anexo I-A, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado
de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

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.
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b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado 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
7
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administração pública convocar os
classificação, ou revogar a licitação.

licitantes

remanescentes,

na

ordem

de

10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação
posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características,
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a
8
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fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito
concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma
condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação
dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação
inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema
fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e
classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde
parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@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.
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13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término
do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no
prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto
pelo pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do
Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
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
10
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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@tre-al.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,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
17.3.
Os serviços 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

11

Minuta de edital (0586495)

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 186

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no
caso de atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução
total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;
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,
12
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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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicandolhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
18.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.
19 - DO PAGAMENTO.
19.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual
deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, devendo a contratada
atender aos seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada do Certificado
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
que incluindo as referentes a contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal
do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
13
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19.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

19.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

19.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
19.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções
de que trata o item anterior.
19.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
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 33.90.40 (Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação).
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
21.1.

São obrigações do contratante:
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela
decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir o fiel
cumprimento do mesmo e da proposta;
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais; e
14
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada
o contraditório e ampla defesa.
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
22.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital e na Proposta da Contratada;
c) Fornecer documento oficial do fabricante que contenha o código SAID
(Service Agreement ID) relativo ao(s) serviço(s) contratado que correspondam e
viabilizem, via consulta ao site do fabricante, a cobertura objeto da licitação por
meio do perfil oficial deste Regional (user: tre-al);
d) 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;
e) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de
chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no
Edital e em seus Anexos;
f) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;
g) 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;
h) 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;
i) Responsabilizar-se, integralmente, pela execução dos serviços de garantia
técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento
será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas
neste Edital;
j) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente,
todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do
objeto;
k) 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;
15
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l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento de atividades da garantia técnica.
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos
todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS 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
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e Contratos, bairro
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
24.11.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

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

01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte para
Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste
Tribunal.

02. Quantidade

01 Extensão de Garantia
A extensão de garantia pretende dar
longevidade técnica ao equipamento Storage HPE
3PAR, mantendo-o atualizado do ponto de vista de
segurança
como
também
quanto
à
novas
implementações e recursos/firmwares.


03. Resumo da Especificação do
Objeto




04. Valor Estimado

05. Justificativa

06. Prazo de Entrega

07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária
09. Local de Entrega

Todos os componentes elencados deverão ter
sua garantia estendida em 12 meses adicionais,
incluindo o direito de uso de novas versões de
softwares;
Suporte de software 24x7, com tempo de
resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de
solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais
e totais.

a ser aferido pela SEIC/COMAP
Atualmente, este Tribunal conta equipamento Storage
HPE 3PAR, que é o sistema de armazenamento central
de dados do Sistema de Virtualização de servidores,
utilizado por vários sistemas, mais notadamente a
Intranet, SGRH, SEI e SADP, tornando-se assim
equipamento essencial para o desenvolvimento das
atividades tanto internas quanto o atendimento ao
público externo.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15
(quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento
equivalente.
(Por Item. Não confundir item, que é a contratação em
si, com os equipamentos elencados)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail
coinf@tre-al.jus.br
18
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10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

1.

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)

OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste
Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em
uso neste Regional, a garantir todo o legado por 12 meses adicionais.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes
de falhas graves nos equipamentos em tela, como, por exemplo, dano permanente,
causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como forma de otimizar
todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos essenciais ao desenvolvimento
das atividades deste Tribunal.
A extensão de garantia também pretende dar longevidade técnica aos equipamentos
elencados, de maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços
providos por meio dos mesmos.
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2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste
Tribunal;
2. Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
3. Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos. e, na forma do DOD,
4. Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso;
5. Não haver solução de continuidade para os serviços suportados pelos
equipamentos;
6. Evitar contratações emergenciais por falha ou defeito nos equipamentos
envolvidos.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC
quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a) viabilizar
serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a
garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas
especializadas e manter parque tecnológico atualizado.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 000072788.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de garantia
para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser objetivamente a
mesma da contratada.
A demanda está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Exercício 2018.
A demanda também está prevista no Item 26. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Exercício 2019. (http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-planode-contratacoes-de-solucoes-de-tic-2019, acessado nesta data.)
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida
pode ser fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há realizado em procecimentos
licitatórios anteriores.
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Bem assim, na forma do registrado no Item 7 dos Estudos Preliminares
a Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra
alternativa imediata que não seja a contratação de serviços do fabricante.
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos
equipamentos que pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo prazo de
implementação.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características específicas por ser
obrigatoriamente fornecido pelo fabricante dos equipamentos.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto
específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de
natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.
2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será estendida em 12 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)
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Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se
tratar de equipamentos em pleno uso por este Tribunal, salvo 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 contratado deverá fornecer o código SAID (Service Agreement ID) relativo ao(s)
serviço(s) contratado que correspondam e viabilizem, via consulta ao site do
fabricante, a cobertura objeto da licitação;
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 cont
raditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.
Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e de
mais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
2.
Fornecer documento oficial do fabricante que contenha o código SAID
(Service Agreement ID) relativo ao(s) serviço(s) contratado que correspondam e
viabilizem, via consulta ao site do fabricante, a cobertura objeto da licitação por
meio do perfil oficial deste Regional (user: tre-al);
3.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
4.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme
períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
5.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
6.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante
da
Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
7.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
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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,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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;
11. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obed
eçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do
TRE/AL;
12. Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias p
ara prestar a garantia on-site.
13. 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










Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 12 meses
adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares;
A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares
dos equipamentos;
Os chamados relativos à garantia deverão ser abertos diretamente junto ao
fabricante;
A empresa licitante deverá comprovar ter autorização do fabricante para
comercialização do serviços descritos;
Os documentos da renovação da garantia deverão ser, obrigatoriamente, emitidos
pelo fabricante dos equipamentos;
Deve ser garantido ao TRE-AL acesso direto sem intermediações aos portais de
ferramentas da HPE, como também ao monitoramento pró-ativo dos equipamentos
com call-home do fabricante;
Devido a criticidade do ambiente de alta disponibilidade, a abertura dos chamados,
prestação do suporte técnico corretivo/preventivo para intervenções de hardware,
software e atualização de firmware para pacth's de correção de bug e críticos
devem ser realizados diretamente pelo fabricante;
O suporte a software será com atendimento remoto ou presencial, em regime 24x7,
incluindo feriados, com solução em até 06 horas, e contemplará direito de uso de
novas versões, atualizações e configurações das ferramentas disponibilizadas pelo
fabricante. Sendo a abertura do chamado realizada via canal telefônico 0800, ou
portal da empresa;
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O suporte de hardware para todos os itens deverá ser na modalidade – 06 horas
Call-to-Repair: Cobertura de peças, mão de obra e atendimento on-site, 24 horas
por dia, 7 dias da semana, incluindo feriados, com solução on-site em até 06 horas.
Sendo a abertura do chamado realizada via gerenciamento proativo (call home),
canal telefônico 0800, ou portal da empresa do fabricante.
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

CONFIGURAÇÃO E COMPONENTES ENGLOBADOS:
HPE PROACTIVE CARE CTR SVC
PART NUMBER

DESCRIÇÃO

BW904A

HP 42U 600x1075mm Enterprise
BRC6478AXH 1
Shock Rack B

H6Y95A
H6Z00A
H6Z00A
K2P93A

SERIAL

QTD

HP 3PAR StoreServ 8400 2N
2MK6470020 1
Storage Base
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
2M264300XL 1
Adapter
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
2M264300XN 1
Adapter
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K
40
SFF HDD

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
2MK647027X 1
Drive Encl

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
2MK647027Y
Drive Encl

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
2MK647027W 1
Drive Encl

H6Z27A

HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS
2MK6470280 1
Drive Encl

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF
HDD

K2R29A
H5M58A
H5M58A
H5M58A

16

HP 3PAR StoreServ RPS Service
2M263204C5 1
Processor
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06400241 1
bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06390049
bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06390042
bPDU

BW932A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06400242
bPDU
HP 600mm Rack Stabilizer Kit
-

BW906A

HP 42U 1075mm Side Panel Kit

H5M58A

1

-

1
1
1
1
1
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HSCP0480S5xnNMRI HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SSD
(810774-001)
Drive 480GB 150K

16

SOFTWARE
PART NUMBER DESCRIÇÃO

SERIAL

QTD

L7B69A
L7B70A

HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU
HP 3PAR 8400 OS Suite Drive LTU

-

1
168

L7B73A

HP 3PAR 8400 Replication Suite Base
LTU

1

L7B74A

HP 3PAR 8400 Replication Ste Drive
LTU

168

L7B71A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Base
LTU

1

L7B72A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Drive
LTU

168

BD362AAE

HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW EMedia

1

BD363AAE
BD365AAE

HP 3PAR 7000/7450 OS Suite EMedia
HP 3PAR 7000 Service Proc SW EMedia

1
1

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de fornecimento;


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

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da
necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
25
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3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser 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 Edital e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Edital 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,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
3º, III, a, 3):

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Comunicação (Art. 18, § 3º, III, a, 5):
1. A comunicação poderá ser realizada através de e-mail ou documento registrado no
protocolo do TRE/AL;
2. A entrega por parte da contratada de itens para verificação de conformidade
deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br;
Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6):
Com a verificação de conformidade será emitido relatório de análise
técnica que será instrumento apto para conferir o recebimento definitivo do objeto.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
26
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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 a Fazenda
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 à extensão de garantia de equipamentos, cujos direitos autorais do
fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A
Contratada
será
notificada
formalmente
em caso
de
descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo su
perior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 2
0% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento;
27
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ii.

2.
3.
4.
5.

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 ao pressuposto à garantia aos
equipamentos HPE em tela.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Nenhum modelo em especial foi definido.

Maceió, 12 de julho de 2019.

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Coordenador
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

LOTE ITEM

01

DESCRIÇÃO

PARTNUMBER

QUANTIDADE

VALOR TOTAL
MENSAL

01

HP 42U 600x1075mm Enterprise
Shock Rack B

BW904A

01

R$ 0,01

02

HP 3PAR StoreServ 8400 2N
Storage Base

H6Y95A

01

R$ 798,00

03

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
Adapter

H6Z00A

01

R$ 209,00

04

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
Adapter

H6Z00A

01

R$ 209,00

05

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K
SFF HDD

K2P93A

40

R$ 1.120,00

06

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
Drive Encl

H6Z26A

01

R$ 184,00

07

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
Drive Encl

H6Z26A

01

R$ 184,00

08

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
Drive Encl

H6Z26A

01

R$ 184,00

09

HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS
Drive Encl

H6Z27A

01

R$ 184,00

10

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF
HDD

K2P87A

16

R$ 448,00

11

HP 3PAR StoreServ RPS Service
Processor

K2R29A

01

R$ 139,00

12

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
bPDU

H5M58A

01

R$ 0,01

13

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
bPDU

H5M58A

01

R$ 0,01

14

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
bPDU

H5M58A

01

R$ 0,01

15

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
bPDU

H5M58A

01

R$ 0,01

16

HP 600mm Rack Stabilizer Kit

BW932A

01

R$ 0,01

17

HP 42U 1075mm Side Panel Kit

BW906A

01

R$ 0,01

18

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SSD HSCP0480S5xnNM
Drive 480GB 150K
RI (810774-001)

16

R$ 2.403,97

19

HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU

L7B69A

01

R$ 1.072,00

20

HP 3PAR 8400 OS Suite Drive
LTU

L7B70A

168

R$ 2.016,00

21

HP 3PAR 8400 Replication Suite
Base LTU

L7B73A

01

R$ 242,00

22

HP 3PAR 8400 Replication Ste
Drive LTU

L7B74A

168

R$ 2.016,00
29
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23

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2
Base LTU R$ 0,01

L7B71A

01

R$ 370,00

24

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2
Drive LTU

L7B72A

168

R$ 2.016,00

25

HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core
SW E-Media

BD362AAE

01

R$ 0,01

26

HP 3PAR 7000/7450 OS Suite EMedia -

BD363AAE

01

R$ 0,01

27

HP 3PAR 7000 Service Proc SW
E-Media

BD365AAE

01

R$ 0,01

Total mensal
Total 12 meses

R$ 13.795,07
R$ 165.540,84
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

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

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não

31

Minuta de edital (0586495)

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 206

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5155 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,
Senhor Secretário,

Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital objetivando a prestação de
serviços de serviços de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em
uso neste Regional.

Esta Seção elaborou minuta de edital em que não foi conferida exclusividade
de participação às pequenas e microempresas, em razão da Informação SEIC
nº 5054 (0584185).
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 28/08/2019, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/08/2019, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Informação 5155 (0586504)
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/08/2019, às 18:11, 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
0586504 e o código CRC 1545A113.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2019.

Reporto-me à Informação 5155, da SLC (0586504),
para submeter os presentes autos à análise da Assessoria
Jurídica, em atenção ao Parágrafo único do art. 38 da Lei n.º
8.666/93.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2019, às 23:00, 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
0589367 e o código CRC 85ED5AA4.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000727-88.2019.6.02.8000
: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
: PREGÃO ELETRÔNICO - EXTENSÃO DE GARANTIA PARA STORAGE HPE 3PAR

Parecer nº 1815 / 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 (0493293), 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 de storage HPE 3PAR
em uso na infraestrutura de TIC da sede deste Regional, por
um período adicional de 12 (doze) meses.
2. DO PROCEDIMENTO

Constam dos autos os seguintes documentos:
- Documento de Oﬁcialização da Demanda
(DOD) nº 05/ 2019 (0493293), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013;
Portaria
110/2019,
que
nomeou
a Comissão de Planejamento (0513514);
- Estudos Preliminares (0518018), nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Termo de Referência (0542727);
- Aprovação do TR pelo Secretário de
Tecnologia da Informação (0548448);
- Aprovação do TR pelo Secretário de
Administração (0549443);
- Nova versão do Termo de Referência
(0566094), ajustado quanto ao prazo de
vigência e quantitivo de discos SSD;
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(0584185);
- Planilhas de estimativa de preços
(0584180), com total global médio
estimado em R$ 26.5159,08 (duzentos e
sessenta e cinco mil cento e cinquenta e
nove reais e oito centavos);
- Reserva de Crédito (0584634), no valor
da menor proposta obtida na pesquisa de
preços: R$ 165.540,84 (cento e sessenta e
cinco mil quinhentos e quarenta reais e
oitenta e quatro centavos)
-Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL (0586495),
elaborada pela SLC, objetivando a
prestação de serviços de extensão e
suporte para Storage HPE 3PAR, em uso
no Prédio Sede deste Tribunal, com
alguns ajustes, conforme a informação
5155 (0586504).

Parecer 1815 (0589989)
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Por ﬁm, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica
para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do art. 38 da
Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL nº 15.787/17.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

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" (0518018), 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
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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
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 0493293
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

0518018

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

SIM

0566094

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

Se a contratação for de mão de obra terceirizada, a Equipe de
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5

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

SIM

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

7

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

0518018

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

0493293

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

SIM

0513514

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

0548448

SIM

0549614

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
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exigida em cada uma das etapas dos
Estudos Preliminares da STIC (análise
17 de
viabilidade
da
contratação, N/A
sustentação do contrato, estratégia
para a contratação e análise de risco)?

0518018

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

0566094
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?

0548448
(falta ratificar a nova versão final)

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

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

0549443
(falta ratificar a nova versão final)
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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

0584185

0584180
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05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário - TCU
Quando da utilização de método de
pesquisa diverso do disposto no § 2º do
29 art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal situação N/A
justificada?

Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014
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 NÃO
cooperativa, em face do valor estimado
para o item da contratação?

33

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

0584185

0586504

0586504

A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de saneamento
às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP
34
SIM
e 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?
LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
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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).
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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?

42

SIM

IDEM

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

IDEM

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

0586495

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

Fase posterior

0586495

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

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 4 | 5

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

0586495

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

SIM

0586504

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015

58

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

N/A

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?

60

Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
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?

62

Fase
posterior

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?

Fase
posterior

63 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

64

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

65

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

SIM

0584634

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.
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
66
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

Diante do exposto, para que o procedimento ﬂua
com maior clareza e precisão, faz-se mister a ratiﬁcação da
nova versão do termo de referência pela autoridade
demandande e autoridade competente (itens 25 e 26 da tabela
de verificação acima);
Uma vez satisfeita a diligência acima, 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 (0586495), do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste edital e seus
anexos, objetivando a contratação de extensão de garantia e
suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste
Tribunal, pelo período de 12 (doze) meses.
É o parecer. À consideração superior.

Parecer 1815 (0589989)

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 217

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 06/09/2019, às 10:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 06/09/2019, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589989 e o código CRC 95696373.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2019.
Considerando o pronunciamento exarado pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1815 (0589989),
determino o encaminhamento do presente procedimento às
Secretarias de Tecnologia da Informação e de Administração para
adoção de providências com vistas ao saneamento do processo, no
âmbito de suas respectivas competências.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 10/09/2019, às 19:49, 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
0591705 e o código CRC 662BBCC6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.

Solicito ao Sr. Secretário de TI que ratiﬁque a
última versão do Termo de Referência, na forma assinalada no
Parecer 1815 (0589989).
Após, solicito devolver o feito a esta Unidade para
necessária aprovação do documento, na forma da Resolução
TRE-AL 15.787/2017.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2019, às 15:23, 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
0594645 e o código CRC 1E2CAAAF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 18/09/2019, às 13:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0595734 e o código CRC 9168686D.
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.

Em atenção ao Parecer 1815, da AJ-DG (0589989) e
para que seja dada sequência à aquisição pretendida nos
presentes autos, aprovo, nos termos do art. 7º da Resolução
TRE-AL nº 15.787/2017, o Termo de Referência TIC 32, versão
ﬁnal revisada (0566094), elaborado em conformidade com as
diretrizes da Resolução CNJ 182/2013. Ressalvo, no entanto,
os aspectos técnicos envolvidos, dada a natureza da
aquisição.
Assim, devolvo os autos à apreciação superior da
Diretoria-Geral, no sentido de que seja autorizada a abertura
do competente certame, na forma da minuta aprovada
(0586495).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2019, 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
0597609 e o código CRC 13E94EF5.
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,

Cuida-se de procedimento tendente à contratação de extensão de garantia de
storage HPE 3PAR em uso na infraestrutura de TIC da sede deste Regional, mediante
Pregão Eletrônico.

A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral aprovou a minuta de certame constante do
evento SEI 0586495, frente a sua regularidade jurídica.

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a aquisição em comento.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/09/2019, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597834 e o código CRC EC283BD0.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000727-88.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: Autorização. Abertura.Fase externa. Pregão Eletrônico. Contratação de extensão de garantia para storage hpe 3par.

Decisão nº 2839 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor DiretorGeral, inserta no evento SEI 0597834.
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 Eletrônico, o tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste edital (0586495) e seus
anexos, objetivando a contratação de extensão de garantia e suporte
para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribunal, pelo
período de 12 (doze) meses.
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, nos
termos do Parecer nº 1815 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJDG (0589989), e demais medidas cabíveis.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 24/09/2019, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598806 e o código CRC BF8A9ABF.
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.

À SLC, para cumprimento da Decisão 2839, da
Presidência.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/09/2019, às 20:21, 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
0598954 e o código CRC 62CF3957.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019
PROCESSO Nº 0000727-88.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 11 de outubro 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 GLOBAL, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de extensão de garantia e suporte
para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribunal, 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 contratação de extensão de garantia e
suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribunal, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 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 12 (doze) 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.
1
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3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as 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.
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).
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5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto
nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão (inciso IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item que compõe o lote ofertado, de acordo com o Anexo
I-A deste edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital,
sob pena de desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
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.
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5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas em campo
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período
de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
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.
4
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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 de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório
para efeito de escalonamento.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e
as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido
e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação
desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço global, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores constantes do Anexo I-A, que representam uma média das várias
5
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propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado.
8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado
de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os
dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
9.2.
No momento de envio da proposta, o licitante deverá encaminhar planilha de
decomposição dos preços constante do Anexo I-B.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

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.
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b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado 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
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administração pública convocar os
classificação, ou revogar a licitação.

licitantes

remanescentes,

na

ordem

de

10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação
posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características,
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a
8
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fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito
concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma
condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação
dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação
inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema
fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e
classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde
parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@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.
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13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término
do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no
prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto
pelo pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do
Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
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
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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@tre-al.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,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
17.3.
Os serviços 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
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ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no
caso de atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução
total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;
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,
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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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicandolhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
18.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.
19 - DO PAGAMENTO.
19.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual
deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, devendo a contratada
atender aos seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada do Certificado
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
que incluindo as referentes a contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal
do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
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19.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

19.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

19.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
19.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções
de que trata o item anterior.
19.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
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 33.90.40 (Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação).
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
21.1.

São obrigações do contratante:
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela
decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir o fiel
cumprimento do mesmo e da proposta;
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais; e
14
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada
o contraditório e ampla defesa.
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
22.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital e na Proposta da Contratada;
c) Fornecer documento oficial do fabricante que contenha o código SAID
(Service Agreement ID) relativo ao(s) serviço(s) contratado que correspondam e
viabilizem, via consulta ao site do fabricante, a cobertura objeto da licitação por
meio do perfil oficial deste Regional (user: tre-al);
d) 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;
e) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de
chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no
Edital e em seus Anexos;
f) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;
g) 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;
h) 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;
i) Responsabilizar-se, integralmente, pela execução dos serviços de garantia
técnica, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento
será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas
neste Edital;
j) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente,
todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do
objeto;
k) 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;
15
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l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento de atividades da garantia técnica.
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos
todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado;
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS 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
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e Contratos, bairro
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
24.11.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos e preços
máximos admitidos;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
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, 25 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

Contratação de extensão de garantia e suporte para
Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste
Tribunal.

02. Quantidade

01 Extensão de Garantia
A extensão de garantia pretende dar
longevidade técnica ao equipamento Storage HPE
3PAR, mantendo-o atualizado do ponto de vista de
segurança
como
também
quanto
à
novas
implementações e recursos/firmwares.


03. Resumo da Especificação do
Objeto




Todos os componentes elencados deverão ter
sua garantia estendida em 12 meses adicionais,
incluindo o direito de uso de novas versões de
softwares;
Suporte de software 24x7, com tempo de
resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de
solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores individuais
e totais.

04. Valor Estimado

a ser aferido pela SEIC/COMAP

05. Justificativa

Atualmente, este Tribunal conta equipamento Storage
HPE 3PAR, que é o sistema de armazenamento central
de dados do Sistema de Virtualização de servidores,
utilizado por vários sistemas, mais notadamente a
Intranet, SGRH, SEI e SADP, tornando-se assim
equipamento essencial para o desenvolvimento das
atividades tanto internas quanto o atendimento ao
público externo.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para a ativação da garantia é de 15
(quinze) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento
equivalente.

07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária

(Por Item. Não confundir item, que é a contratação em
si, com os equipamentos elencados)
(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

18
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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

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

1.

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

OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste
Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em
uso neste Regional, a garantir todo o legado por 12 meses adicionais.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes
de falhas graves nos equipamentos em tela, como, por exemplo, dano permanente,
causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como forma de otimizar
todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos essenciais ao desenvolvimento
das atividades deste Tribunal.
A extensão de garantia também pretende dar longevidade técnica aos equipamentos
elencados, de maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços
providos por meio dos mesmos.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
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1. Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste
Tribunal;
2. Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
3. Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos. e, na forma do DOD,
4. Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso;
5. Não haver solução de continuidade para os serviços suportados pelos
equipamentos;
6. Evitar contratações emergenciais por falha ou defeito nos equipamentos
envolvidos.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC
quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a) viabilizar
serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a
garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas
especializadas e manter parque tecnológico atualizado.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 000072788.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de garantia
para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser objetivamente a
mesma da contratada.
A demanda está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Exercício 2018.
A demanda também está prevista no Item 26. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação
e Comunicação - Exercício 2019. (http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-planode-contratacoes-de-solucoes-de-tic-2019, acessado nesta data.)
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida
pode ser fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há realizado em procecimentos
licitatórios anteriores.
Bem assim, na forma do registrado no Item 7 dos Estudos Preliminares
a Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra
alternativa imediata que não seja a contratação de serviços do fabricante.
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A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos
equipamentos que pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo prazo de
implementação.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características específicas por ser
obrigatoriamente fornecido pelo fabricante dos equipamentos.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto
específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de
natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.
2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será estendida em 12 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 equipamentos em pleno uso por este Tribunal, salvo demanda muito particular
e além da previsibilidade.
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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 contratado deverá fornecer o código SAID (Service Agreement ID) relativo ao(s)
serviço(s) contratado que correspondam e viabilizem, via consulta ao site do
fabricante, a cobertura objeto da licitação;
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 cont
raditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.
Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e de
mais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
2.
Fornecer documento oficial do fabricante que contenha o código SAID
(Service Agreement ID) relativo ao(s) serviço(s) contratado que correspondam e
viabilizem, via consulta ao site do fabricante, a cobertura objeto da licitação por
meio do perfil oficial deste Regional (user: tre-al);
3.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
4.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme
períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
5.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
6.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante
da
Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
7.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
8.
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
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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,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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;
11. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obed
eçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do
TRE/AL;
12. Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias p
ara prestar a garantia on-site.
13. 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












Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 12 meses
adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares;
A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares
dos equipamentos;
Os chamados relativos à garantia deverão ser abertos diretamente junto ao
fabricante;
A empresa licitante deverá comprovar ter autorização do fabricante para
comercialização do serviços descritos;
Os documentos da renovação da garantia deverão ser, obrigatoriamente, emitidos
pelo fabricante dos equipamentos;
Deve ser garantido ao TRE-AL acesso direto sem intermediações aos portais de
ferramentas da HPE, como também ao monitoramento pró-ativo dos equipamentos
com call-home do fabricante;
Devido a criticidade do ambiente de alta disponibilidade, a abertura dos chamados,
prestação do suporte técnico corretivo/preventivo para intervenções de hardware,
software e atualização de firmware para pacth's de correção de bug e críticos
devem ser realizados diretamente pelo fabricante;
O suporte a software será com atendimento remoto ou presencial, em regime 24x7,
incluindo feriados, com solução em até 06 horas, e contemplará direito de uso de
novas versões, atualizações e configurações das ferramentas disponibilizadas pelo
fabricante. Sendo a abertura do chamado realizada via canal telefônico 0800, ou
portal da empresa;
O suporte de hardware para todos os itens deverá ser na modalidade – 06 horas
Call-to-Repair: Cobertura de peças, mão de obra e atendimento on-site, 24 horas
por dia, 7 dias da semana, incluindo feriados, com solução on-site em até 06 horas.
Sendo a abertura do chamado realizada via gerenciamento proativo (call home),
canal telefônico 0800, ou portal da empresa do fabricante.
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O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.

CONFIGURAÇÃO E COMPONENTES ENGLOBADOS:
HPE PROACTIVE CARE CTR SVC
PART NUMBER

DESCRIÇÃO

BW904A

HP 42U 600x1075mm Enterprise
BRC6478AXH 1
Shock Rack B

H6Y95A
H6Z00A

SERIAL

QTD

HP 3PAR StoreServ 8400 2N
2MK6470020 1
Storage Base
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
2M264300XL 1
Adapter

H6Z00A

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
2M264300XN 1
Adapter

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K
SFF HDD

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
2MK647027X 1
Drive Encl

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
2MK647027Y
Drive Encl

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
2MK647027W 1
Drive Encl

H6Z27A

HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS
2MK6470280 1
Drive Encl

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF
HDD

K2R29A

HP 3PAR StoreServ RPS Service
2M263204C5 1
Processor

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06400241
bPDU

H5M58A
H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06390049
bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06390042
bPDU

40

1

16

1
1
1

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06400242
bPDU

1

BW932A
BW906A

HP 600mm Rack Stabilizer Kit
HP 42U 1075mm Side Panel Kit

1
1

-

HSCP0480S5xnNMRI HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SSD
(810774-001)
Drive 480GB 150K

16
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SOFTWARE
PART NUMBER DESCRIÇÃO
L7B69A
HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU

SERIAL
-

QTD
1

L7B70A

-

168

L7B73A
L7B74A

HP 3PAR 8400 OS Suite Drive LTU

HP 3PAR 8400 Replication Suite Base
LTU
HP 3PAR 8400 Replication Ste Drive
LTU

1
168

L7B71A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Base
LTU

1

L7B72A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Drive
LTU

168

BD362AAE

HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW EMedia

1

BD363AAE

HP 3PAR 7000/7450 OS Suite EMedia

1

BD365AAE

HP 3PAR 7000 Service Proc SW EMedia

1

Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de fornecimento;


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

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da
necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;
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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 Edital e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Edital 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,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
3º, III, a, 3):

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Comunicação (Art. 18, § 3º, III, a, 5):
1. A comunicação poderá ser realizada através de e-mail ou documento registrado no
protocolo do TRE/AL;
2. A entrega por parte da contratada de itens para verificação de conformidade
deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br;
Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6):
Com a verificação de conformidade será emitido relatório de análise
técnica que será instrumento apto para conferir o recebimento definitivo do objeto.
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
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com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda
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 à extensão de garantia de equipamentos, cujos direitos autorais do
fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A
Contratada
será
notificada
formalmente
em caso
de
descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo su
perior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 2
0% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento;
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
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2.
3.
4.
5.

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 ao pressuposto à garantia aos
equipamentos HPE em tela.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Nenhum modelo em especial foi definido.

Maceió, 12 de julho de 2019.

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Coordenador
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

LOTE ITEM

01

DESCRIÇÃO

PARTNUMBER

QUANTIDADE

VALOR TOTAL
MENSAL

01

HP 42U 600x1075mm
Enterprise Shock Rack B

BW904A

01

R$ 0,01

02

HP 3PAR StoreServ 8400
2N Storage Base

H6Y95A

01

R$ 798,00

03

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb
FC Adapter

H6Z00A

01

R$ 209,00

04

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb
FC Adapter

H6Z00A

01

R$ 209,00

05

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD

K2P93A

40

R$ 1.120,00

06

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl

H6Z26A

01

R$ 184,00

07

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl

H6Z26A

01

R$ 184,00

08

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl

H6Z26A

01

R$ 184,00

09

HP 3PAR 8000 LFF(3.5in)
SAS Drive Encl

H6Z27A

01

R$ 184,00

10

HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD

K2P87A

16

R$ 448,00

11

HP 3PAR StoreServ RPS
Service Processor

K2R29A

01

R$ 139,00

12

HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU

H5M58A

01

R$ 0,01

13

HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU

H5M58A

01

R$ 0,01

14

HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU

H5M58A

01

R$ 0,01

15

HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU

H5M58A

01

R$ 0,01

16

HP
600mm
Stabilizer Kit

Rack

BW932A

01

R$ 0,01

17

HP 42U
Panel Kit

Side

BW906A

01

R$ 0,01

18

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) HSCP0480S5xnNM
SSD Drive 480GB 150K
RI (810774-001)

16

R$ 2.403,97

19

HP 3PAR 8400 OS Suite
Base LTU

L7B69A

01

R$ 1.072,00

20

HP 3PAR 8400 OS Suite
Drive LTU

L7B70A

168

R$ 2.016,00

21

HP 3PAR 8400 Replication
Suite Base LTU

L7B73A

01

R$ 242,00

1075mm

VALOR TOTAL
ANUAL
R$ 0,12
R$ 9.576,00
R$ 2.508,00
R$ 2.508,00
R$ 13.440,00
R$ 2.208,00
R$ 2.208,00
R$ 2.208,00
R$ 2.208,00
R$ 5.376,00
R$ 1.668,00
R$ 0,12
R$ 0,12
R$ 0,12
R$ 0,12
R$ 0,12
R$ 0,12
R$ 28.847,64
R$ 12.864,00
R$ 24.192,00
R$ 2.904,00
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22

HP 3PAR 8400 Replication
Ste Drive LTU

L7B74A

168

R$ 2.016,00

23

HP 3PAR 8400 Data Opt
St v2 Base LTU

L7B71A

01

R$ 370,00

24

HP 3PAR 8400 Data Opt
St v2 Drive LTU

L7B72A

168

R$ 2.016,00

25

HP
3PAR
StoreServ
Mgmt/Core SW E-Media

BD362AAE

01

R$ 0,01

26

HP 3PAR 7000/7450 OS
Suite E-Media

BD363AAE

01

R$ 0,01

27

HP 3PAR 7000 Service
Proc SW E-Media

BD365AAE

01

R$ 0,01

Total mensal
Total 12 meses

R$ 24.192,00
R$ 4.440,00
R$ 24.192,00
R$ 0,12
R$ 0,12
R$ 0,12

R$ 13.795,07
R$ 165.540,84
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ANEXO I-B
PLANILHA DE DECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE ITEM

DESCRIÇÃO

PARTNUMBER

QUANTIDADE

01

HP 42U 600x1075mm
Enterprise Shock Rack B

BW904A

01

02

HP 3PAR StoreServ 8400
2N Storage Base

H6Y95A

01

03

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb
FC Adapter

H6Z00A

01

04

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb
FC Adapter

H6Z00A

01

05

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS
10K SFF HDD

K2P93A

40

06

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl

H6Z26A

01

07

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl

H6Z26A

01

08

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl

H6Z26A

01

09

HP 3PAR 8000 LFF(3.5in)
SAS Drive Encl

H6Z27A

01

10

HP 3PAR 8000 4TB SAS
7.2K LFF HDD

K2P87A

16

11

HP 3PAR StoreServ RPS
Service Processor

K2R29A

01

12

HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU

H5M58A

01

13

HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU

H5M58A

01

14

HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU

H5M58A

01

15

HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU

H5M58A

01

16

HP
600mm
Stabilizer Kit

Rack

BW932A

01

17

HP 42U
Panel Kit

Side

BW906A

01

18

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) HSCP0480S5xnNM
SSD Drive 480GB 150K
RI (810774-001)

16

19

HP 3PAR 8400 OS Suite
Base LTU

L7B69A

01

20

HP 3PAR 8400 OS Suite
Drive LTU

L7B70A

168

21

HP 3PAR 8400 Replication
Suite Base LTU

L7B73A

01

22

HP 3PAR 8400 Replication

L7B74A

168

01

1075mm

VALOR TOTAL
MENSAL

VALOR TOTAL
ANUAL
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Ste Drive LTU
23

HP 3PAR 8400 Data Opt
St v2 Base LTU

L7B71A

01

24

HP 3PAR 8400 Data Opt
St v2 Drive LTU

L7B72A

168

25

HP
3PAR
StoreServ
Mgmt/Core SW E-Media

BD362AAE

01

26

HP 3PAR 7000/7450 OS
Suite E-Media

BD363AAE

01

27

HP 3PAR 7000 Service
Proc SW E-Media

BD365AAE

01

Total mensal
Total 12 meses

R$
R$
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019
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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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
26/09/2019 15:13:19
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 30/09/2019 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

00055/2019

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0000727-88.2019

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Equalização de ICMS

Internacional

Quantidade de Itens
1
Objeto
Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribunal,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

30/09/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 30/09/2019

Em 11/10/2019

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
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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

00055

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação
/

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

30/09/2019 18:24:57

Pesquisar Licitação

2019
Situação da Licitação
Revogada
Anulada
Suspensa

Característica da Licitação
Tradicional
Registro de Preço (SRP)

Limpar

Modalidade de
Licitação
Pregão
Eletrônico

Nº da
Licitação
00055/2019

Característica
Tradicional

Objeto
Contratação de extensão de garantia e suporte
para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede
deste Tri...

Situação Atual da
Licitação

Ação

Licitação
Publicada/Divulgada

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Visualizar Licitação
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Esta consulta reflete a licitação tal como o aviso foi publicado/divulgado.
Apoio
Órgão
UASG Responsável
Sair
14000 - JUSTICA ELEITORAL

30/09/2019 18:25:31

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00055/2019

Nº do Processo

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação

0000727-88.2019

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
Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribunal,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A 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

30/09/2019
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 30/09/2019

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 11/10/2019

às 09:00

no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação
26/09/2019

CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

às 15:13

954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação

Id
Matéria

0700110500055201900002 12054862

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

26/09/2019
15:13

95447083400

30/09/2019

Publicada

30/09/2019
03:01

Sim

Visualizar

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens

Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Itens da Licitação
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Esta consulta reflete a licitação tal como o aviso foi publicado/divulgado.
Apoio
Órgão
UASG Responsável
Sair
14000 - JUSTICA ELEITORAL

30/09/2019 18:25:53

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00055/2019

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

1

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Itens Cancelados
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

Tipo
de
Item
(*)

1

S

Limpar

Situação
Qtde
do Item na
Item
Licitação

Item
25992 Manutenção de
software
(corretiva,
preventiva,
adaptativa)

-

1

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência
(%)

Grupo

Consistente?

Ação

Und serviço
técnico

Menor Preço

-

Sim

-

-

Sim

Visualizar

Um registro encontrado.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0601691)

Nova Pesquisa de Licitações

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 262
30/09/2019 18:33

SIASGnet-DC - Item da Licitação

1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLici...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Item da Licitação
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Esta consulta reflete a licitação tal como o aviso foi publicado/divulgado.
Apoio
Órgão
UASG Responsável
Sair
14000 - JUSTICA ELEITORAL

Modalidade de Licitação

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação

Pregão

30/09/2019 18:26:13

00055/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Serviço

25992 - Manutenção de software (corretiva, preventiva, adaptativa)

Descrição Detalhada
Manutenção de software (corretiva, preventiva, adaptativa).

Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Und serviço técnico

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Sem Benefício

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
165.540,84

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$)

21/08/2019

Marca

Fabricante

165.540,84

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ
61.797.924/0002-36

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0601691)

Nome/Razão Social
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

Próximo Item

Nova Pesquisa de Licitações

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 263
30/09/2019 18:33

Seção 3

ISSN 1677-7069

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo n.º 0001071-96.2019.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 26/2019. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 31/2019. Fornecedores: IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI-ME, CNPJ: 11.609.533/0001-91 - Itens 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14; FB
LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP, CNPJ: 01.600.190/0003-02 - Itens 06 e 07 e
PARAÍSO AMBIENTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ: 05.493.311/0001-53 - Item
04. Validade da Ata: 12 (doze) meses, a contar da data da publicação.
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.
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.

.

.
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Item
DESCRIÇÃO
UNID
01
Dededetização Sede do TRE-AC.
Unid
02
Dedetização Dep. Urnas e Fórum Unid
Eleitoral de Rio Branco-AC.
03
Dedetização - PAE de Porto Acre
Unid
04
Dedetização - Sede da 2ª ZE.
Unid
05
Dedetização - Sede da 2ª ZE.
Unid
06
Dedetização - Sede da 4ª ZE.
Unid
07
Dedetização - PAE M. Lima.
Unid
08
Dedetização - PAE de R. Alves.
Unid
09
Dedetização - Sede da 5ª ZE
Unid
10
Dedetização - PAE de Jordão.
Unid
11
Dedetização - Sede da 6ª ZE
Unid
12
Dedetização - Sede da 7ª ZE
Unid
13
Dedetização - Sede da 8ª ZE
Unid
14
Dedetização - PAE de Bujari
Unid

QUANT
02
02

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019 - UASG 70011
Processo: 0000727-88.2019. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para
Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribunal, conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/09/2019 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00055-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 30/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/10/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

V.UNIT
TOTAL (R$)
2.780,00
5.560,00
3.330,00
6.660,00

02
795,00
02
1.250,00
02
1.075,23
02
3.080,00
02
835,00
02
862,50
02
1.999,99
02
897,00
02
1.155,13
02
1.420,00
02
869,00
02
700,00
Valor Global da Ata:

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

1.590,00
2.500,00
2.150,46
6.160,00
1.670,00
1.725,00
3.999,98
1.794,00
2.310,26
2.840,00
1.738,00
1.400,00
42.097,70
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 29/2019
Processo: PAD 4327/2019 - TRE/AM. Espécie: Termo de Acordo de Cooperação Técnica n.
29/2019, celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANAUS/AM e o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA. Objeto: cessão temporária de urnas eletrônicas e urnas de lona,
bem como a realização de treinamento aos multiplicadores indicados pelo segundo
partícipe, além do suporte técnico na data de realização da eleição parametrizada para os
Conselhos Tutelares do município de Manaus/AM. Fundamentação Legal: art. 2° da Res.
TSE n. 22685/2007, Resolução TRE/AM n. 11/2019 e Lei n. 8666/93. Prazo de Vigência: da
data de publicação do DOU até 30 dias após a divulgação do resultado do pleito. Data da
Assinatura: 26/09/2019. Assinam: pelo TRE/AM, seu Presidente, Exmo. Desembargador
JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES; pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS/AM, o Exmo.
Prefeito ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO NETO; e pelo CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, a Ilma. Presidente em exercício ANA MARIA
LIMA DE CARVALHO.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: ATA TRE/AL n° 08-A/2019; Proc. SEI nº 0004542-93-2019.6.02.8000; PE nº 37/2019;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 09/09/19; Objeto: Registro de Preços de material de limpeza - álcool etílico
hidratado em gel. Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 37/2019, no site: www.tre-al.jus.br
- Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); LIVRARIA E PAPELARIA
PRÁTICA LTDA, CNPJ nº 19.197.721/0001-61, Item 1, Frasco, 1.000, R$ 3,80, R$ 3.800,00.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato 043/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa LED E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO:
Serviços de Cerimonial. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 27/2019. PAD:
6.438/2019. VIGÊNCIA: 24 meses da data da assinatura. ASSINATURA: 27/09/2019.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Luiza Fernanda da Silva
Lima, pela Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: ATA TRE/AL n° 09-B/2019; Proc. SEI nº 0002349-08.2019.6.02.8000; PE nº 36/2019;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 20/09/19; Objeto: Registro de Preços de material de informática computadores; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 36/2019, no
site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de
Preços); 4F SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA Ltda, CNPJ nº 30.357.688/0001-22, Item 2,
DELL/OPTIP LEX, Unidade, 14, R$ 4.996,78, R$ 69.954,92.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Espécie: NOTA DE EMPENHO N.º 2019NE002342, emitida em 12/09/2019. FAVORECIDO: ES
COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. OBJETO: Aquisição de Condicionadores de ar. VALOR:
R$ 27.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 19/2019 e Leis n.º 8.666/93 e
10.520/2002.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
Elemento
4.4.90.52.12;
Ação
02.122.0570.20GP.0029, PROCESSO nº 11783/2019.
EXTRATO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA-PAD Nº 12.123/2019
Espécie: TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2019, firmado entre a 98ª
Zona Eleitoral e a Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco/BA: OBJETO:
Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de
servidores da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco, para a prestação dos
serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de dados biométricos,
nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único do artigo 7º
e inciso III do artigo 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº
21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: Período de
13.05.2019 a 18.02.2020. ASSINATURA: 13.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel Leandro de Castro
Santos, pela 98ªZE, e Márcio Cesare Rodrigues Mariano, pela Prefeitura Municipal de
Muquém do São Francisco.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2019; Processo SEI nº 000636080.2019.6.02.8000 ; Fund. Legal: art. 65, I, "b" e § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, combinado com a Cláusula Sétima do Contrato; Partes: União, através do
TRE/AL e a empresa SOFT LAVANDERIA, CNPJ nº 12.797.181/0001-08; Objeto: alteração
quantitativa do contrato, a fim de acrescer 44 unidades do item 1 (lavagem de togas);
Assinatura: 24/09/2019. Valor total: R$ 1.056,00.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019; Processo SEI nº 000462949.2019.6.02.8000 ; Fund. Legal: art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e alterações,Convenção
de Trabalho 2019/2019 da Categoria e art. 38 da Resolução nº 15.787/2017; Partes: União,
através do TRE/AL e a empresa ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI , CNPJ nº 40.911.117/000141 ; Objeto: repactuação do valor total do contrato de R$ 310.737,73 para R$ 321.489,44;
Assinatura: 25/08/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2019 - UASG 70013
Processo: 11138/2018. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
estabilizadores, nobreaks e baterias.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 30/09/2019 das
08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Centro Administrativo da Bahia, Nr. 150, Paralela
- Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00038-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 30/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 11/10/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O
Edital está disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.treba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71) 3373-7084 .

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2019; Processo SEI nº 000462864.2019.6.02.8000 ; Fund. Legal: art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e alterações,Convenção
de Trabalho 2019/2019 da Categoria e art. 38 da Resolução nº 15.787/2017; Partes: União,
através do TRE/AL e a empresa ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI , CNPJ nº 40.911.117/000141 ; Objeto: repactuação do valor total do contrato de R$ 402.556,60 para R$ 416.294,59;
Assinatura: 25/08/2019.

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIASGnet - 26/09/2019) 70013-00001-2019NE000054

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2019; Processo SEI nº 000725978.2019.6.02.8000 ; Fund. Legal: art. 57,II, da Lei nº 8.666/93 e alterações; Partes: União,
através do TRE/AL e a empresa VELOO NET LTDA, CNPJ nº 08.059.661/0001-02; Objeto:
prorrogação do contrato por 12 meses; Assinatura: 23/09/2019. Valor total: R$ 64.000,04.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO. As Partes: O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
- TRE/CE, e o MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE, com interveniência da SECRETARIA
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Objeto: a cooperação técnica e
administrativa entre os partícipes, objetivando a cessão do servidor da Prefeitura Municipal
de Fortaleza, Sr. Luís Gadelha Elias Neto, Matrícula n.º 55344.01 para ocupar e exercer a
Função Comissionada FC1 da assistência da Chefia da SEPOS - Seção de Portaria e
Segurança deste TRE-CE. Fundamento: na Constituição Federal, na Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, na Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada, na Lei
n.º11.788, de 25 de setembro de 2008 e demais legislações aplicáveis, bem como no
Processo Administrativo Digital n.º 24.023/2018 TRE-CE. Assinam: pelo TRE/CE,
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente, e pela Prefeitura, Roberto
Cláudio Rodrigues Bezerra, e pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Philipe Theophilo Nottingham. Data: 26/09/2019.

AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2019
Proc. SEI nº 0006324-09.2017.6.02.8000. Objeto: contratação de pessoa jurídica para
execução de serviços de limpeza da fachada, inclusive esquadrias de vidro e letreiros do
edifício do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, em Maceió-AL. Data da entrega
dos envelopes e abertura da habilitação: dia 16/10/2019, às 14h. Local: 6º andar do
TRE/AL.
O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tre-al.jus.br ou em
mídia digital fornecida pelo requerente, no 6º andar do prédio sede do TRE/AL, na SLC,
situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL. Esclarecimentos: entrar
em contato diretamente com a SLC através dos telefones (82) 2122-7764/7765 ou, ainda,
pelo e-mail: slc@tre-al.jus.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2019 - UASG 70007
Processo: 21542019. Objeto: Prestação de serviços de organização de eventos,
compreendendo o planejamento operacional, execução e acompanhamento da montagem,
desmontagem, limpeza e manutenção de toda infraestrutura necessária à realização da

Maceió, 26 de setembro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019093000166

Nº 189, segunda-feira, 30 de setembro de 2019
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2019.

À CPREG,
Ao Pregoeiro após publicação do Aviso de Licitação
no DOU e no Portal da Transaparência, para realização do
certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 30/09/2019, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0601697 e o código CRC 8174BF5C.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0601697

0601697v1
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EDITAL Nº 61 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019

PROCESSO Nº 0000727-88.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 11 de outubro 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
GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a contratação
de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no
Prédio Sede deste Tribunal, 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 contratação de extensão de
garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste
Tribunal, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital.

2 – DOS PRAZOS.

2.1.
O prazo máximo para a ativação da garantia é de 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 12 (doze) 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.
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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.

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).
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5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.

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 de cada
item que compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará
automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.

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

7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
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7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.

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

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

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

7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.

7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério
do menor preço global, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores constantes do Anexo I-A, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de cada item
que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado.

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

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

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

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

9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
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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.

9.2.
No momento de envio da proposta, o licitante deverá encaminhar planilha de
decomposição dos preços constante do Anexo I-B.

10 - DA HABILITAÇÃO.

10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

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

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:

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

10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos
da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).

10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.

10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

10.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.
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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.

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
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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, proceder-se-á
da seguinte forma:

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o
Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os
automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem
também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;

II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na
ordem de classificação;

III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação
dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação
inicial;

IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema
fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

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@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
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www.comprasnet.gov.br.

13- DOS RECURSOS.

13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.

13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá
a sua decisão à autoridade competente.

13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.

14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos
do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.

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.
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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@tre-al.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, podendo
este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
17.3.
Os serviços 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:
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i. 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no
caso de atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução
total da obrigação assumida, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;

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.
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18.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

18.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

18.13.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

18.14.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

18.15.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicandolhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

18.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

19 - DO PAGAMENTO.

19.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, devendo a
contratada atender aos seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada do Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que incluindo as
referentes a contribuições previdenciárias, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho;
e da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
19.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

19.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

19.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

19.5.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.

19.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
365

I= (6/100)

I = 0,0001644

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
19.7.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento
de preços ou a atualização monetária.
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

20.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de
Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa nº 33.90.40
(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

21.1.

a.

São obrigações do contratante:

Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

22.1.

São obrigações da contratada:

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações
do Edital e com os termos da proposta de preços;
b) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital e na Proposta da Contratada;
c. Fornecer documento oficial do fabricante que contenha o código SAID (Service
Agreement ID) relativo ao(s) serviço(s) contratado que correspondam e viabilizem,
via consulta ao site do fabricante, a cobertura objeto da licitação por meio do perfil
oficial deste Regional (user: tre-al);

d. 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;
e. Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em
seus Anexos;
f. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;
g. 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;
h. Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao
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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;
i. Responsabilizar-se, integralmente, pela execução dos serviços de garantia técnica,
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Edital;
j. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

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

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

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

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

n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações
enviadas ao endereço eletrônico indicado;

o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza dos serviços objeto da contratação;

p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS 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.
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24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.

24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento
da segurança do futuro contrato.

24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.

24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e Contratos, bairro
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

24.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.

24.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em
Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações do lote, itens, quantitativos a serem adquiridos e preços
máximos admitidos;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).

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, 25 de setembro de 2019.

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

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Contratação de extensão de garantia e suporte
para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede
deste Tribunal.

02. Quantidade

01 Extensão de Garantia
A extensão de garantia pretende dar longevidade
técnica ao equipamento Storage HPE 3PAR,
mantendo-o atualizado do ponto de vista de
segurança como também quanto à novas
implementações e recursos/firmwares.

03. Resumo da
Especificação do Objeto

Todos os componentes elencados deverão
ter sua garantia estendida em 12 meses
adicionais, incluindo o direito de uso de novas
versões de softwares;
Suporte de software 24x7, com tempo de
resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de hardware 24x7, com tempo de
solução máximo de 06 horas;
A proposta deverá apresentar valores
individuais e totais.

04. Valor Estimado

a ser aferido pela SEIC/COMAP

05. Justificativa

Atualmente, este Tribunal conta equipamento
Storage HPE 3PAR, que é o sistema de
armazenamento central de dados do Sistema de
Virtualização de servidores, utilizado por vários
sistemas, mais notadamente a Intranet, SGRH, SEI
e SADP, tornando-se assim equipamento essencial
para o desenvolvimento das atividades tanto
internas quanto o atendimento ao público externo.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para a ativação da garantia é de
15 (quinze) dias corridos após o recebimento da
ordem de fornecimento, nota de empenho ou
documento equivalente.

07. Adjudicação

(Por Item. Não confundir item, que é a
contratação em si, com os equipamentos
elencados)
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08. Classificação
Orçamentária

(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega

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

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD
Vide

12. Sanções
Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de
Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste
Tribunal.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste
Regional, a garantir todo o legado por 12 meses adicionais.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Devido a importância e como forma de minimizar possíveis perdas de dados
decorrentes de falhas graves nos equipamentos em tela, como, por exemplo, dano
permanente, causado por desgaste, etc., optou-se pela extensão de garantia como
forma de otimizar todo o investimento já realizado e garantir o suporte adequado.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manter a confiabilidade de utilização de equipamentos essenciais ao desenvolvimento
das atividades deste Tribunal.
A extensão de garantia também pretende dar longevidade técnica aos equipamentos
elencados, de maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade dos
serviços providos por meio dos mesmos.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Aumento da confiabilidade e disponibilidade do banco de dados principal deste
Tribunal;
2. Mitigação de problemas relacionados a defeitos;
3. Otimização dos tempos de solução para problemas de falhas de equipamentos e
softwares de controle dos mesmos. e, na forma do DOD,
4. Garantir a segurança da plataforma de equipamentos em uso;
5. Não haver solução de continuidade para os serviços suportados pelos
equipamentos;
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6. Evitar contratações emergenciais por falha ou defeito nos equipamentos
envolvidos.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à
necessidade proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
Além disso, são alinhamentos encontrados:
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;
2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): a) viabilizar
serviços e soluções de TIC;
3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): acompanhar a
garantia dos equipamentos do datacenter, propondo a contratação de empresas
especializadas e manter parque tecnológico atualizado.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de Oficialização de
Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os
Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0000727-88.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A solução a ser implementada consiste na contratação de um lote de extensão de
garantia para equipamentos HP em uso, ou seja, a demanda prevista deve ser
objetivamente a mesma da contratada.
A demanda está prevista no Item 13. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2018.
A demanda também está prevista no Item 26. Renovação ou Extensão de garantia dos
equipamentos de rede do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2019.
(http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-al-plano-de-contratacoes-de-solucoes-detic-2019, acessado nesta data.)
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que a extensão de garantia pretendida pode ser
fornecida por qualquer revenda HPE, conforme há realizado em procecimentos
licitatórios anteriores.
Bem assim, na forma do registrado no Item 7 dos Estudos Preliminares
a Coordenadoria de Infraestrutura e suas unidades subordinadas, não vislumbra
alternativa imediata que não seja a contratação de serviços do fabricante.
A alternativa passa necessariamente pela substituição progressiva dos equipamentos
que pode requerer um investimento vultoso e de médio/longo prazo de implementação.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características específicas por ser
obrigatoriamente fornecido pelo fabricante dos equipamentos.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em
período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza
continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.

Adjudicação será por lote.
2.10 Vigência
A vigência da garantia/suporte será estendida em 12 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
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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
equipamentos em pleno uso por este Tribunal, salvo 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 contratado deverá fornecer o código SAID (Service Agreement ID) relativo ao(s)
serviço(s) contratado que correspondam e viabilizem, via consulta ao site do
fabricante, a cobertura objeto da licitação;
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) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e
no Contrato;
2. Fornecer documento oficial do fabricante que contenha o código SAID (Service
Agreement ID) relativo ao(s) serviço(s) contratado que correspondam e viabilizem,
via consulta ao site do fabricante, a cobertura objeto da licitação por meio do perfil
oficial deste Regional (user: tre-al);
3. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
4. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme
períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
5. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;
6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
7. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
8. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos
prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
9. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;
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;
11. 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;
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12. Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia onsite.
13. 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
Todos os componentes elencados deverão ter sua garantia estendida em 12
meses adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de
softwares/firmwares;
A garantia deverá englobar a correção de problemas relacionados aos firmwares
dos equipamentos;
Os chamados relativos à garantia deverão ser abertos diretamente junto ao
fabricante;
A empresa licitante deverá comprovar ter autorização do fabricante para
comercialização do serviços descritos;
Os documentos da renovação da garantia deverão ser, obrigatoriamente, emitidos
pelo fabricante dos equipamentos;
Deve ser garantido ao TRE-AL acesso direto sem intermediações aos portais de
ferramentas da HPE, como também ao monitoramento pró-ativo dos
equipamentos com call-home do fabricante;
Devido a criticidade do ambiente de alta disponibilidade, a abertura dos chamados,
prestação do suporte técnico corretivo/preventivo para intervenções de
hardware, software e atualização de firmware para pacth's de correção de bug e
críticos devem ser realizados diretamente pelo fabricante;
O suporte a software será com atendimento remoto ou presencial, em regime
24x7, incluindo feriados, com solução em até 06 horas, e contemplará direito de
uso de novas versões, atualizações e configurações das ferramentas
disponibilizadas pelo fabricante. Sendo a abertura do chamado realizada via canal
telefônico 0800, ou portal da empresa;
O suporte de hardware para todos os itens deverá ser na modalidade – 06 horas
Call-to-Repair: Cobertura de peças, mão de obra e atendimento on-site, 24 horas
por dia, 7 dias da semana, incluindo feriados, com solução on-site em até 06
horas. Sendo a abertura do chamado realizada via gerenciamento proativo (call
home), canal telefônico 0800, ou portal da empresa do fabricante.
O lote deverá ser integralmente fornecido por uma única empresa;
A proposta deverá apresentar valores individuais e totais.
CONFIGURAÇÃO E COMPONENTES ENGLOBADOS:
HPE PROACTIVE CARE CTR SVC
PART NUMBER

DESCRIÇÃO

SERIAL

BW904A

HP 42U 600x1075mm
Enterprise Shock Rack B

BRC6478AXH 1

H6Y95A

HP 3PAR StoreServ 8400 2N
Storage Base

2MK6470020 1

H6Z00A

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
Adapter

2M264300XL 1

H6Z00A

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
Adapter

2M264300XN 1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K
SFF HDD

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
2MK647027X 1
Drive Encl

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
2MK647027Y 1
Drive Encl

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
2MK647027W 1
Drive Encl

H6Z27A

HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS
2MK6470280 1
Drive Encl
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K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K
LFF HDD

K2R29A

HP 3PAR StoreServ RPS
Service Processor

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06400241 1
bPDU

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06390049 1
bPDU

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06390042 1
bPDU

H5M58A

HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
CN06400242 1
bPDU

BW932A

HP 600mm Rack Stabilizer Kit -

1

BW906A

HP 42U 1075mm Side Panel
Kit

1

16

2M263204C5 1

-

HSCP0480S5xnNMRI HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SSD
(810774-001)
Drive 480GB 150K

16

SOFTWARE
PART
NUMBER

DESCRIÇÃO

SERIAL QTD

L7B69A

HP 3PAR 8400 OS Suite Base
LTU

-

1

L7B70A

HP 3PAR 8400 OS Suite Drive
LTU

-

168

L7B73A

HP 3PAR 8400 Replication Suite
Base LTU

1

L7B74A

HP 3PAR 8400 Replication Ste
Drive LTU

-

168

L7B71A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2
Base LTU

-

1

L7B72A

HP 3PAR 8400 Data Opt St v2
Drive LTU

-

168

BD362AAE

HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core
SW E-Media

-

1

BD363AAE

HP 3PAR 7000/7450 OS Suite EMedia

1

BD365AAE

HP 3PAR 7000 Service Proc SW
E-Media

1
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Prazo de entrega de até 15 dias contados a partir da autorização de fornecimento;
A entrega deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@treal.jus.br.
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer 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 Edital e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Edital 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,
podendo este ser substituído pelo Relatório de Análise Técnica, conforme o caso.
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.
Comunicação (Art. 18, § 3º, III, a, 5):
1. A comunicação poderá ser realizada através de e-mail ou documento registrado
no protocolo do TRE/AL;
2. A entrega por parte da contratada de itens para verificação de conformidade
deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br;
Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6):

Com a verificação de conformidade será emitido relatório de análise técnica que será
instrumento apto para conferir o recebimento definitivo do objeto.

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
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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.
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 à extensão de garantia de equipamentos, cujos direitos autorais do
fabricante são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;
2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
3. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem ao pressuposto à garantia aos
equipamentos HPE em tela.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art.
18, § 3º, III, V)
Nenhum modelo em especial foi definido.

Maceió, 12 de julho de 2019.

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Coordenador
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DO LOTE, ITENS, QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

LOTE ITEM DESCRIÇÃO

01

PARTNUMBER

QUANTIDADE

VALOR
VALOR TOTAL
TOTAL
MENSAL
ANUAL

BW904A

01

R$ 0,01

01

HP 42U
600x1075mm
Enterprise Shock
Rack B

02

HP 3PAR StoreServ
8400 2N Storage H6Y95A
Base

01

R$ 798,00

03

HP 3PAR 8000 4-pt
H6Z00A
16Gb FC Adapter

01

R$ 209,00

R$ 2.508,00

04

HP 3PAR 8000 4-pt
H6Z00A
16Gb FC Adapter

01

R$ 209,00

R$ 2.508,00

05

HP 3PAR 8000
1.2TB SAS 10K SFF K2P93A
HDD

40

R$ 1.120,00

R$ 13.440,00

06

HP 3PAR 8000
SFF(2.5in) SAS
Drive Encl

H6Z26A

01

R$ 184,00

R$ 2.208,00

07

HP 3PAR 8000
SFF(2.5in) SAS
Drive Encl

H6Z26A

01

R$ 184,00

R$ 2.208,00

08

HP 3PAR 8000
SFF(2.5in) SAS
Drive Encl

H6Z26A

01

R$ 184,00

R$ 2.208,00

09

HP 3PAR 8000
LFF(3.5in) SAS
Drive Encl

H6Z27A

01

R$ 184,00

R$ 2.208,00

10

HP 3PAR 8000 4TB
K2P87A
SAS 7.2K LFF HDD

16

R$ 448,00

R$ 5.376,00

11

HP 3PAR StoreServ
RPS Service
K2R29A
Processor

01

R$ 139,00

R$ 1.668,00

12

HP 4.9kVA 208V
H5M58A
20out NA/JP bPDU

01

R$ 0,01

R$ 0,12

13

HP 4.9kVA 208V
H5M58A
20out NA/JP bPDU

01

R$ 0,01

R$ 0,12

14

HP 4.9kVA 208V
H5M58A
20out NA/JP bPDU

01

R$ 0,01

R$ 0,12

15

HP 4.9kVA 208V
H5M58A
20out NA/JP bPDU

01

R$ 0,01

R$ 0,12
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16

HP 600mm Rack
Stabilizer Kit

BW932A

01

R$ 0,01

R$ 0,12

17

HP 42U 1075mm
Side Panel Kit

BW906A

01

R$ 0,01

R$ 0,12

18

HP 3PAR 8000
HSCP0480S5xnNM
SFF(2.5in) SSD
16
RI (810774-001)
Drive 480GB 150K

R$ 2.403,97

R$ 28.847,64

19

HP 3PAR 8400 OS
L7B69A
Suite Base LTU

01

R$ 1.072,00

R$ 12.864,00

20

HP 3PAR 8400 OS
L7B70A
Suite Drive LTU

168

R$ 2.016,00

R$ 24.192,00

21

HP 3PAR 8400
Replication Suite
Base LTU

L7B73A

01

R$ 242,00

R$ 2.904,00

22

HP 3PAR 8400
Replication Ste
Drive LTU

L7B74A

168

R$ 2.016,00

R$ 24.192,00

23

HP 3PAR 8400
Data Opt St v2
Base LTU

L7B71A

01

R$ 370,00

R$ 4.440,00

24

HP 3PAR 8400
Data Opt St v2
Drive LTU

L7B72A

168

R$ 2.016,00

R$ 24.192,00

25

HP 3PAR StoreServ
Mgmt/Core SW E- BD362AAE
Media

01

R$ 0,01

R$ 0,12

26

HP 3PAR
7000/7450 OS
Suite E-Media

BD363AAE

01

R$ 0,01

R$ 0,12

27

HP 3PAR 7000
Service Proc SW E- BD365AAE
Media

01

R$ 0,01

R$ 0,12

R$
13.795,07

Total mensal

R$
165.540,84

Total 12 meses
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ANEXO I-B

PLANILHA DE DECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS

LOTE ITEM DESCRIÇÃO

PARTNUMBER

QUANTIDADE

BW904A

01

01

HP 42U
600x1075mm
Enterprise Shock
Rack B

02

HP 3PAR StoreServ
8400 2N Storage
H6Y95A
Base

01

03

HP 3PAR 8000 4-pt
H6Z00A
16Gb FC Adapter

01

04

HP 3PAR 8000 4-pt
H6Z00A
16Gb FC Adapter

01
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05

HP 3PAR 8000
1.2TB SAS 10K SFF K2P93A
HDD

40

06

HP 3PAR 8000
SFF(2.5in) SAS Drive H6Z26A
Encl

01

07

HP 3PAR 8000
SFF(2.5in) SAS Drive H6Z26A
Encl

01

08

HP 3PAR 8000
SFF(2.5in) SAS Drive H6Z26A
Encl

01

09

HP 3PAR 8000
LFF(3.5in) SAS Drive H6Z27A
Encl

01

10

HP 3PAR 8000 4TB
K2P87A
SAS 7.2K LFF HDD

16

11

HP 3PAR StoreServ
RPS Service
K2R29A
Processor

01

12

HP 4.9kVA 208V
20out NA/JP bPDU

H5M58A

01

13

HP 4.9kVA 208V
20out NA/JP bPDU

H5M58A

01

14

HP 4.9kVA 208V
20out NA/JP bPDU

H5M58A

01

15

HP 4.9kVA 208V
20out NA/JP bPDU

H5M58A

01

16

HP 600mm Rack
Stabilizer Kit

BW932A

01

17

HP 42U 1075mm
Side Panel Kit

BW906A

01

18

HP 3PAR 8000
HSCP0480S5xnNM
SFF(2.5in) SSD Drive
16
RI (810774-001)
480GB 150K

19

HP 3PAR 8400 OS
Suite Base LTU

L7B69A

01

20

HP 3PAR 8400 OS
Suite Drive LTU

L7B70A

168

21

HP 3PAR 8400
Replication Suite
Base LTU

L7B73A

01

22

HP 3PAR 8400
Replication Ste Drive L7B74A
LTU

168

23

HP 3PAR 8400 Data
L7B71A
Opt St v2 Base LTU

01

01

24

HP 3PAR 8400 Data

L7B72A

168
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24

Opt St v2 Drive LTU

L7B72A

168

25

HP 3PAR StoreServ
Mgmt/Core SW EBD362AAE
Media

01

26

HP 3PAR 7000/7450
BD363AAE
OS Suite E-Media

01

27

HP 3PAR 7000
Service Proc SW E- BD365AAE
Media

01

Total mensal

R$

Total 12 meses

R$
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ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019

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
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Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não

Em 01 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 01/10/2019, às 14:05, 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
0601966 e o código CRC E96AFE1F.

0000727-88.2019.6.02.8000

0601966v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.
Senhor Coordenador,
conforme
55/2019.

A Empresa Celerit, solicita os devidos esclarecimentos,
evento 0604113, referentes ao Pregão Eletrônico n.º
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 04/10/2019, às 10:08, 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
0604115 e o código CRC A7DF2916.
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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 outubro de 2019.
À PREG
Sr. Pregoeiro,
Em atenção Despacho PREG 0604115, no entender desta
unidade técnica, o objeto em questão é a extensão de contrato de
garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, sendo assim, natural,
ainda no entender desta unidade, que haja solicitação relativa ao
código SAID (Service Agreement ID), haja vista que, salvo
comprovação em contrário, é o fabricante, ou unicamente através do
fabricante, que se pode obter, sempre prejuízo doutros itens, a
correção, por exemplo, de problemas relacionados aos ﬁrmwares dos
equipamentos. Embora seja preciso deixar claro que sua
comercialização se dá por diversos parceiros/autorizadas.
De asseverar, ainda, que a contratação pretendida não
se trata de uma mera extensão de garantia de equipamentos, mas
engloba o suporte e atualização de componentes da solução baseada
em software, hardware e firmware, como já exemplificado.
Os equipamentos em questão, armazenam dados do
Sistema de Virtualização de servidores do data center principal,
localizado no Prédio Sede, utilizado por vários sistemas,entre os
quais SEI, Intranet, Correio Eletrônico, Intranet, tornando-se assim
equipamento
essencia,
conforme
assinalado
nos
Estudos
Preliminares COINF 0518018.
Dada a missão crítica, busca-se maior agilidade para a
identiﬁcação e resolução de problemas na forma da abertura de
chamados de forma proativa, ou seja, o próprio equipamento abre
chamados, serviço disponibilizado pelo fabricante, embora
comercializado por diversas empresas representantes/autorizadas.
Ainda para a salvaguarda do ambiente crítico e
salvaguarda dos serviços da própria Administração, é do entender
desta unidade técnica, smj, que se faz necessário suporte técnico
Despacho COINF 0604376
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que seja capaz de identiﬁcar problemas de mal funcionamento a nivel
de software/ﬁrmware, de atualização de ﬁrmware para o
equipamento HPE 3PAR, disponibilizado apenas para equipamentos
em garantia.
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 07/10/2019, às 13:50, 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
0604376 e o código CRC 02D9F9ED.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6046 - TRE-AL/PRE/PREG

Senhor Coordenador,
A Empresa BRIMAX, solicita os devidos esclarecimentos, conforme
evento 0604834, referentes ao Pregão Eletrônico n.º 55/2019.
Respeitosamente.
PREGOEIRO
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 07/10/2019, às 15:30, 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
0604836 e o código CRC FB78714B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão 55/2019 no sistema
ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida em casos
tais:
"Esclarecimento 07/10/2019 16:45:37
O Pregoeiro recebeu o seguinte Pedido de Esclarecimento: “Em atenção ao Pregão
Eletrônico acima referenciado, observamos que nos item 22, alínea “c”, referentes as
Obrigações da Contratada (abaixo transcritos), foram colocadas condições que
impedem muitas empresas do setor da Tecnologia da Informação de participar do
certame. c) Fornecer documento oficial do fabricante que contenha o código SAID
(Service Agreement ID) relativo ao(s) serviço(s) contratado que correspondam e
viabilizem, via consulta ao site do fabricante, a cobertura objeto da licitação por meio do
perfil oficial deste Regional (user: tre-al); Podemos verificar que somente o fabricante
ou empresas a ele associadas poderão atender as condições solicitadas, o que
certamente restringe o número de empresas participantes no processo e faz com que
a administração pública pague um valor bem acima do necessário, valor este muitas
vezes definido pelo fabricante para seus credenciados. Soma-se a isso o fato de alguns
equipamentos já estarem em EOL pelo fabricante, com datas já definidas também para
o EOSL e bem próximas.Assim como a CELERIT, diversos licitantes possuem
condições de prestar tais serviços de suporte técnico a storages HP 3PAR, IBM,
Dell/EMC, entre outros. Recentemente, o IFAL suspendeu um processo licitatório (texto
abaixo), para suporte a “storage Dell/EMC”, por entender que as cláusulas exigiam uma
relação direta com o fabricante. Estas cláusulas foram excluídas e a CELERIT logrou
êxito no processo. Email IFAL: - Boa tarde prezados. Acredito que é de Vosso
conhecimento que o Pregão 3/2019 do IFAL foi suspenso. De forma que resolvemos,
após muitas solicitações, retirar as cláusulas que exigiam garantia de manutenção
exclusiva DELL. Deste modo, encaminhamos a especificação de referência do serviço e
solicitamos a confecção de proposta comercial. O princípio da isonomia busca
assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes capacitados para o pleito.
Face ao exposto, solicitamos que sejam alteradas as condições apresentadas,
permitindo que outras empresas possam participar deste processo licitatório."
"Resposta 07/10/2019 16:45:37
Instada a manifestar-se, a Unidade Requisitante registrou: “Sr. Pregoeiro, Em atenção
Despacho PREG 0604115, no entender desta unidade técnica, o objeto em questão é a
extensão de contrato de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, sendo assim,
natural, ainda no entender desta unidade, que haja solicitação relativa ao código SAID
Despacho PREG 0604985

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 305

(Service Agreement ID), haja vista que, salvo comprovação em contrário, é o
fabricante, ou unicamente através do fabricante, que se pode obter, sempre prejuízo
doutros itens, a correção, por exemplo, de problemas relacionados aos firmwares dos
equipamentos. Embora seja preciso deixar claro que sua comercialização se dá por
diversos parceiros/autorizadas. De asseverar, ainda, que a contratação pretendida
não se trata de uma mera extensão de garantia de equipamentos, mas engloba o
suporte e atualização de componentes da solução baseada em software, hardware e
firmware, como já exemplificado. Os equipamentos em questão, armazenam dados do
Sistema de Virtualização de servidores do data center principal, localizado no Prédio
Sede, utilizado por vários sistemas,entre os quais SEI, Intranet, Correio Eletrônico,
Intranet, tornando-se assim equipamento essencia, conforme assinalado nos Estudos
Preliminares COINF 0518018. Dada a missão crítica, busca-se maior agilidade para a
identificação e resolução de problemas na forma da abertura de chamados de forma
proativa, ou seja, o próprio equipamento abre chamados, serviço disponibilizado pelo
fabricante, embora comercializado por diversas empresas representantes/autorizadas.
Ainda para a salvaguarda do ambiente crítico e salvaguarda dos serviços da própria
Administração, é do entender desta unidade técnica, smj, que se faz necessário
suporte técnico que seja capaz de identificar problemas de mal funcionamento a nivel
de software/firmware, de atualização de firmware para o equipamento HPE 3PAR,
disponibilizado apenas para equipamentos em garantia."
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 07/10/2019, 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
0604985 e o código CRC 491812FC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.

À CPREG, após divulgação do esclarecimento do
Pregoeiro no Portal da Transparência.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 07/10/2019, às 18:01, 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
0605124 e o código CRC 4B18316A.
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Recife, 11 de Outubro de 2019.

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico Nº 055/2019
Processo nº 0000727-88.2019.6.02.8000

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A PLUGNET Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por
intermédio de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, para efeito do cumprimento ao estabelecido
no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, de 17.07.2002, e no Inciso VI do artigo 15 da Lei
Estadual n.º 12.340/2003, de 27.01.2003, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação exigidos no referido Edital.

Atenciosamente,

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

PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Insc. Estadual Nº. - 024144495
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
www.plugnetshop.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE
Rua General Abreu e Lima, Nº 222
Rosarinho – 52.041-040
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – BELÉM / PA
Av. Romulo Maiorana, nº 700 –
Sala 1709 – Marco – Belém/PA –
CEP: 66.093-672
plugnetpa@plugnetshop.com.br

Proposta EMPRESA PLUGNET (0607593)

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB
Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 104 / 402 Tambaú
Fone/Fax: 83 3226.1422
plugnetpb@plugnetshop.com.br
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‘

Recife, 11 de Outubro de 2019.
Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico Nº 055/2019
Processo nº 0000727-88.2019.6.02.8000

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

A PLUGNET Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por intermédio de seu
representante legal infra-assinado, Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade
ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios, gerentes,
diretores ou responsáveis técnicos na empresa Plugnet Comércio e Representações Ltda, CNPJ:
02.213.325/0001-88, que sejam:

a) membros ou servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, efetivos, comissionados, cedidos ou
colocados à disposição da Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
membro ou servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, este último quando ocupante de cargo de
direção, chefia e assessoramento, servidor cedido ou colocado à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.
Atenciosamente,

Plugnet Comércio e Representações Ltda
Breno José de Araujo Tavares
CPF: 376.381.144-34
(81) 3426-7006
Diretor
PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Insc. Estadual Nº. - 024144495
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
www.plugnetshop.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE
Rua General Abreu e Lima, Nº 222
Rosarinho – 52.041-040
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – BELÉM / PA
Av. Romulo Maiorana, nº 700 –
Sala 1709 – Marco – Belém/PA –
CEP: 66.093-672
plugnetpa@plugnetshop.com.br

Proposta EMPRESA PLUGNET (0607593)

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB
Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 104 / 402 Tambaú
Fone/Fax: 83 3226.1422
plugnetpb@plugnetshop.com.br
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‘

Recife, 11 de Outubro de 2019.

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico Nº 055/2019
Processo nº 0000727-88.2019.6.02.8000

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR

A Plugnet Comércio e Representações LTDA, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ 02.213.325/000188, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do
art.27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que, não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos e não emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Atenciosamente,

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

PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Insc. Estadual Nº. - 024144495
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
www.plugnetshop.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE
Rua General Abreu e Lima, Nº 222
Rosarinho – 52.041-040
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – BELÉM / PA
Av. Romulo Maiorana, nº 700 –
Sala 1709 – Marco – Belém/PA –
CEP: 66.093-672
plugnetpa@plugnetshop.com.br

Proposta EMPRESA PLUGNET (0607593)

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB
Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 104 / 402 Tambaú
Fone/Fax: 83 3226.1422
plugnetpb@plugnetshop.com.br
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‘

Recife, 11 de Outubro de 2019.

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico Nº 055/2019
Processo nº 0000727-88.2019.6.02.8000

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 02.213.325/0001-88, sediada na Av.
Santos Dumont, 599 – Rosarinho - Recife-PE, CEP 52.050-050, declara, sob as penalidades da Lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

Atenciosamente,

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

PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Insc. Estadual Nº. - 024144495
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
www.plugnetshop.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE
Rua General Abreu e Lima, Nº 222
Rosarinho – 52.041-040
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – BELÉM / PA
Av. Romulo Maiorana, nº 700 –
Sala 1709 – Marco – Belém/PA –
CEP: 66.093-672
plugnetpa@plugnetshop.com.br

Proposta EMPRESA PLUGNET (0607593)

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB
Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 104 / 402 Tambaú
Fone/Fax: 83 3226.1422
plugnetpb@plugnetshop.com.br
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‘

Recife, 11 de Outubro de 2019.
Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico Nº 055/2019
Processo nº 0000727-88.2019.6.02.8000

DECLARAÇÃO

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por intermédio de
seu representante legal infra-assinado, DECLARA que:

•

Estão inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas,
conforme discriminado no Anexo I – Termo de Referência, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários,
frete, seguro, etiquetagem, mão-de-obra, e quaisquer outros serviços de despesas, que incidam sobre a
execução do objeto.

Atenciosamente,

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

PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Insc. Estadual Nº. - 024144495
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
www.plugnetshop.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE
Rua General Abreu e Lima, Nº 222
Rosarinho – 52.041-040
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – BELÉM / PA
Av. Romulo Maiorana, nº 700 –
Sala 1709 – Marco – Belém/PA –
CEP: 66.093-672
plugnetpa@plugnetshop.com.br

Proposta EMPRESA PLUGNET (0607593)

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

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 315

‘

Recife, 11 de Outubro de 2019.

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico Nº 055/2019
Processo nº 0000727-88.2019.6.02.8000
DECLARAÇÃO
PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, por
intermédio de seu representante legal, Breno José de Araújo Tavares, portador da carteira de identidade nº
1862424 SSP/RN, inscrito no Ministério da fazenda sob o nº 376.381.144-34, como representante devidamente
constituído da e PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA doravante denominado PLUGNET
INFORMÁTICA, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Edital Pregão Eletrônico nº 055/2019, foi elaborada de maneira
independente PLUGNET INFORMÁTICA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Edital
Pregão Eletrônico nº 055/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital Pregão Eletrônico nº 055/2019 não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Pregão
Eletrônico nº 55/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Edital Pregão Eletrônico nº 55/2019 quanto a participar ou não da referida
licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital Pregão Eletrônico nº 55/2019 não será,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
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potencial ou de fato da Edital Pregão Eletrônico nº 55/2019 antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Edital Pregão Eletrônico nº 55/2019 não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Edital
Pregão Eletrônico nº 55/2019, antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Plugnet Comércio e Representações Ltda
Breno José de Araujo Tavares
(81) 3426-7006
Diretor
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Recife, 11 de Outubro de 2019.

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico Nº 055/2019
Processo nº 0000727-88.2019.6.02.8000

Prezados Senhores,

A Plugnet Comércio e Representações LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, inscrição estadual nº
18.1.001.0241444-4, estabelecida na Rua General Abreu e Lima, 222 - Rosarinho, Recife/PE, está honrada em
responder sua solicitação. Estamos encaminhando para apreciação nossa Proposta.

Concordamos e atendemos a todos os requisitos solicitados no Pregão Eletrônico N.º 55/2019, para
contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, conforme proposta apresentada e nos
colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Plugnet Comércio e Representações Ltda
Breno José de Araujo Tavares
(81) 3426-7006
Diretor
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Recife, 11 de Outubro de 2019.

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Pregão Eletrônico Nº 055/2019
Processo nº 0000727-88.2019.6.02.8000
PROPOSTA COMERCIAL

LOTE ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DESCRIÇÃO
HP 42U 600x1075mm
Enterprise Shock Rack B
HP 3PAR StoreServ 8400
2N Storage Base
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb
FC Adapter
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb
FC Adapter
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K
SFF HDD
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in)
SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 LFF(3.5in)
SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K
LFF HDD
HP 3PAR StoreServ RPS
Service Processor
HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out
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PARTNUMBER

VAL
QUANTIDADE OR TOTAL
MENSAL

VALOR
TOTAL ANUAL

BW904A

1

R$0,01

R$0,12

H6Y95A

1

R$601,00

R$7.212,00

H6Z00A

1

R$200,00

R$2.400,00

H6Z00A

1

R$200,00

R$2.400,00

K2P93A

40

H6Z26A

1

R$182,00

R$2.184,00

H6Z26A

1

R$182,00

R$2.184,00

H6Z26A

1

R$182,00

R$2.184,00

H6Z27A

1

R$182,00

R$2.184,00

K2P87A

16

R$448,00

R$5.376,00

K2R29A

1

R$139,00

R$1.668,00

H5M58A

1

R$0,01

R$0,12

H5M58A

1

R$0,01

R$0,12
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14
1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out
NA/JP bPDU
HP 600mm Rack Stabilizer Kit
HP 42U 1075mm Side Panel Kit
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SSD
Drive 480GB 150K

H5M58A

1

R$0,01

R$0,12

H5M58A

1

R$0,01

R$0,12

BW932A
BW906A
HSCP0480S5xn
NM RI (810774001)

1
1

R$0,01
R$0,01

R$0,12
R$0,12

HP 3PAR 8400 OS Suite
Base LTU
HP 3PAR 8400 OS Suite
Drive LTU
HP 3PAR 8400 Replication
Suite Base LTU
HP 3PAR 8400 Replication Ste
Drive LTU
HP 3PAR 8400 Data Opt
St v2 Base LTU
HP 3PAR 8400 Data Opt
St v2 Drive LTU
HP 3PAR StoreServ
Mgmt/Core SW E-Media
HP 3PAR 7000/7450 OS
Suite E-Media
HP 3PAR 7000 Service Proc
SW E-Media

16

R$2.240,00 R$26.880,00

L7B69A

1

R$950,00 R$11.400,00

L7B70A

168

L7B73A

1

L7B74A

168

L7B71A

1

L7B72A

168

BD362AAE

1

R$0,01

BD363AAE

1

R$0,01

BD365AAE

1

R$0,01

Total mensal
Total 12 meses

R$1.800,00 R$21.600,00
R$242,00

R$2.904,00

R$2.016,00 R$24.192,00
R$370,00

R$4.440,0
0

R$1.982,40 R$23.788,80
R$0,
12
R$0,
12
R$0,
12

R$12.916,50
R$154.998,00

•
•
•
•
•
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Todos os componentes elencados terão sua garantia estendida em 12 meses
adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares/firmwares;
A garantia terá englobado a correção de problemas relacionados aos firmwares
dos equipamentos;
Os chamados relativos à garantia serão abertos diretamente junto ao
fabricante;
A licitante deverá comprovar ter autorização do fabricante para
comercialização do serviços descritos;
Os documentos da renovação da garantia deverão ser, obrigatoriamente,
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•

•

•

•

emitidos pelo fabricante dos equipamentos;
Deve ser garantido ao TRE-AL acesso direto sem intermediações aos portais de
ferramentas da HPE, como também ao monitoramento pró-ativo dos
equipamentos com call-home do fabricante;
Devido a criticidade do ambiente de alta disponibilidade, a abertura dos
chamados, prestação do suporte técnico corretivo/preventivo para
intervenções de hardware, software e atualização de firmware para pacth's de
correção de bug e críticos devem ser realizados diretamente pelo fabricante;
O suporte a software será com atendimento remoto ou presencial, em regime
24x7, incluindo feriados, com solução em até 06 horas, e contemplará direito de uso
de novas versões, atualizações e configurações das ferramentas
disponibilizadas pelo fabricante. Sendo a abertura do chamado realizada via
canal telefônico 0800, ou portal da empresa;
O suporte de hardware para todos os itens deverá ser na modalidade – 06
horas Call-to-Repair: Cobertura de peças, mão de obra e atendimento on-site,
24 horas por dia, 7 dias da semana, incluindo feriados, com solução on-site em
até 06 horas. Sendo a abertura do chamado realizada via gerenciamento
proativo (call home), canal telefônico 0800, ou portal da empresa do fabricante.

CONFIGURAÇÃO E COMPONENTES ENGLOBADOS:
HPE PROACTIVE CARE CTR SVC
PART NUMBER
DESCRIÇÃO
SERIAL
QTD
HP 42U 600x1075mm
BW904A
BRC6478AXH 1
Enterprise Shock Rack B
HP 3PAR StoreServ 8400 2N
H6Y95A
2MK6470020 1
Storage Base
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
H6Z00A
2M264300XL 1
Adapter
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC
H6Z00A
2M264300X 1
Adapter
N
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K
K2P93A
40
SFF HDD
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
H6Z26A
2MK647027 1
Drive Encl
X
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
H6Z26A
2MK647027Y 1
Drive Encl
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS
H6Z26A
2MK647027 1
Drive Encl
W
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HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS
2MK6470280
Drive Encl
HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF
K2P87A
HDD
HP 3PAR StoreServ RPS Service
K2R29A
2M263204C
Processor
5
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
H5M58A
CN06400241
bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
H5M58A
CN06390049
bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
H5M58A
CN06390042
bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP
H5M58A
CN06400242
bPDU
BW932A
HP 600mm Rack Stabilizer Kit
BW906A
HP 42U 1075mm Side Panel Kit HSCP0480S5xnNMR HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SSD
I (810774-001)
Drive 480GB 150K
H6Z27A
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1
1
1
1
1
1
1
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‘

SOFTWARE
PART NUMBER DESCRIÇÃO
L7B69A
HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU
L7B70A
HP 3PAR 8400 OS Suite Drive LTU
HP 3PAR 8400 Replication Suite
L7B73A
Base LTU
HP 3PAR 8400 Replication Ste
L7B74A
Drive LTU
HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Base
L7B71A
LTU
HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Drive
L7B72A
LTU
HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW
BD362AAE
E- Media
HP 3PAR 7000/7450 OS Suite EBD363AAE
Media
HP 3PAR 7000 Service Proc SW EBD365AAE
Media

SERIAL QTD
1
168
-

1

-

168

-

1

-

168

-

1

-

1

-

1

Prazo de entrega (ativação da garantia) será de até 15 dias contados a partir da
autorização de fornecimento;

A entrega será realizada por meio eletrônico para o e-mail: coinf@tre-al.jus.br

Apresentamos a nossa proposta para renovação de garantia a todos os componentes elencados,
por 12 meses adicionais, incluindo o direito de uso de novas versões de softwares;
Suporte de software 24x7, com tempo de resposta de 02 (duas) horas;
Suporte de Hardware 24x7, com tempo de solução de 06 (seis) horas;

PART NUMBER
BW904A
H6Y95A
H6Z00A
H6Z00A
PLUGNET COMÉRCIO E
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HPE PROACTIVE CARE CTR SVC
DESCRIÇÃO
HP 42U 600x1075mm Enterprise Shock Rack B
HP 3PAR StoreServ 8400 2N Storage Base
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter
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SERIAL
QTD
BRC6478AXH
1
2MK6470020
1
2M264300XL
1
2M264300XN
1
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K2P93A
H6Z26A
H6Z26A
H6Z26A
H6Z27A
K2P87A
K2R29A
H5M58A
H5M58A
H5M58A
H5M58A
BW932A
BW906A
HSCP0480S5xnNMRI (810774001)
PART NUMBER
L7B69A
L7B70A
L7B73A
L7B74A
L7B71A
L7B72A
BD362AAE
BD363AAE

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS Drive Encl
HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD
HP 3PAR StoreServ RPS Service Processor
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU
HP 4.9kVA 208V 20out NA/JP bPDU
HP 600mm Rack Stabilizer Kit
HP 42U 1075mm Side Panel Kit
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SSD Drive 480GB
150K
SOFTWARE
DESCRIÇÃO
HP 3PAR 8400 OS Suite Base LTU
HP 3PAR 8400 OS Suite Drive LTU
HP 3PAR 8400 Replication Suite Base LTU
HP 3PAR 8400 Replication Ste Drive LTU
HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Base LTU
HP 3PAR 8400 Data Opt St v2 Drive LTU
HP 3PAR StoreServ Mgmt/Core SW E- Media
HP 3PAR 7000/7450 OS Suite E-Media

2MK647027X
2MK647027Y
2MK647027W
2MK6470280
2M263204C5
CN06400241
CN06390049
CN06390042
CN06400242
-

40
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1

-

16
SERIAL

-

QTD
1
168
1
168
1
168
1
1

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme item 19 do Edital.
PRAZO DE VALIDADE: Conforma o Item 5.7, prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública.
Procedência: Adquirido no mercado nacional, através da Hewlett-Packard Enterprise do Brasil.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA:
Será prestada através da Assistência Técnica Autorizada HPE:
SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Rua Deputado José Lages, 972 – Térreo, SL 07 – Ponta Verde – Maceió/AL
CEP: 57.035-330
CNPJ: 12.707.105/0001-64
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CHAMADOS VIA 0800 HPE - 0800 55 64 05
IMPOSTOS, FRETES, TAXAS, SEGUROS E DEMAIS ENCARGOS: Incluso no preço dos equipamentos.
Alíquota do ISS no Município do Recife: 5%
Dados da empresa:
Razão Social: Plugnet Comércio e Representações LTDA
Inscrição Estadual: Nº. - 024144495
CNPJ Nº.: 02.213.325/0001-88
Endereço: Rua General Abreu e Lima, 222 Rosarinho, Recife-PE. CEP: 52050-050.
Fone/Fax: 81 3426.7006
Dados Bancários:
Banco: Banco do Brasil S.A. – 001
Agência: Casa Forte – 1509-1 (Recife – PE)
Conta Corrente: 9.075-1
Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome : Breno José de Araújo Tavares
Estado Civil: Casado
Profissão : Empresário
RG: 1.862.424 – SSP/RN
CPF: 376.381.144-34
Endereço : Rua Jorge de Albuquerque, 31, Apto. 1201, Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52.061-155

Atenciosamente,

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

PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Insc. Estadual Nº. - 024144495
C.N.P.J. Nº. - 02.213.325/0001-88
www.plugnetshop.com.br

MATRIZ – RECIFE / PE
Rua General Abreu e Lima, Nº 222
Rosarinho – 52.041-040
Fone/Fax: 81 3426.7006
plugnet@plugnetshop.com.br

FILIAL – BELÉM / PA
Av. Romulo Maiorana, nº 700 –
Sala 1709 – Marco – Belém/PA –
CEP: 66.093-672
plugnetpa@plugnetshop.com.br

Proposta EMPRESA PLUGNET (0607593)

FILIAL – JOÃO PESSOA / PB
Av. Nossa Senhora dos
Navegantes, 104 / 402 Tambaú
Fone/Fax: 83 3226.1422
plugnetpb@plugnetshop.com.br
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Solutions
Services

Products

About Us (https://www.hpe.com/us/en/about.html)

Support (https://www.hpe.com/us/en/support.html)


Encontre um parceiro
Encontre um parceiro de revenda





Brasil

Rosarinho Recife PE 52041-040
Por favor, indique um endereço

FILTRAR RESULTADOS

PROCURAR

Encontramos 21 resultados. Use Filtrar Resultados na barra de ferramentas para restringir seus resultados.

21 resultados

Classificar por Especializações

Plugnet Informatica
0.65 km

+55-81-34267006




GOLD Parceiro
Especializações: 4
Competências: 1

Digital Work Computer
Service Comercial Ltda
9.62 km

OCULTAR DETALHES


Rua General Abreu e Lima22 Rosarinho
Recife, Pernambuco 52041-40
+55-81-34267006
plugnet@nlink.com.br
Acessar o site (http://www.plugnetshop.com.br)

plugnet@nlink.com.br
Acessar o site
(http://www.plugnetshop.com.br
)

Plugnet Informatica



Mais informações

GOLD Parceiro
Especializações: 3
Competências: 1

+55-81-30359000
bruno.almeida@digitalwork.com.
br

OBTER INSTRUÇÕES

Acessar o site
(http://www.digitalwork.com.br)

Mais informações

Newsupri

GOLD Parceiro

3.5 km

+55-81-2125-7654

Partner Ready Specializations
spec648
spec633
spec650
spec475

Especializações: 3
Competências: 1

vendas@newsupri.com.br
Acessar o site
(http://www.newsupri.com.br)

Mais informações

Newsupri

GOLD Parceiro

4.1 km

+55-81-33668500

Partner Ready Competencies
comp45

Especializações: 3
Competências: 1

vendas@newsupri.com.br
Acessar o site
(http://www.newsupri.com.br)

Mais informações

CPM Braxis - Recife

SILVER Parceiro

3.38 km

+55-81-32312563
Mostrar

Especializações: 2

‹()

(› )


1 of 2

(https://maps.google.com/maps?ll=-8.033303,-34.899139&z=12&t=m&hl=pt-BR&gl=US&mapclient=apiv3)
Dados cartográficos ©2019
Informar erro no mapa (https://www.google.com/maps/@-8.0333034,-34.8991394,12z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
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Corporate

Partners

Social

Communities

Customer Resources

Legal

About HPE

Partner Programs

LinkedIn

HPE Blogs and

How to buy

Privacy

Forum
(https://www.hpe.com/us/en/about.html)
(https://www.hpe.com/us/en/solutions/partners.html)
(https://www.linkedin.com/company/hewlett(https://www.hpe.com/us/en/buy(https://www.hpe.com/us/en/legal/privacy.html)
Accessibility

Find a Partner

packard-

(http://h30499.www3.hp.com/)
parts-

enterprise)
(https://www.hpe.com/us/en/about/accessibility(https://findapartner.hpe.com/)
aging.html)

Facebook

products.html)
Enterprise Store

Terms of Use
(https://www.hpe.com/us/en/about/legal/termsof-use.html)

(https://www.facebook.com/HPEnterpriseBusiness)
(https://www.hpe.com/us/en/solutions/b2bCareers
Ad Choices & Cookies
portal.html)
(https://www.hpe.com/us/en/about/jobs.html) Twitter
(https://www.hpe.com/us/en/legal/privacy.html#accordion(https://twitter.com/hpe)

Public Sector Store

(http://www.hpe.com/us/en/contact-

YouTube

(http://government.hpe.com/)
Supply Chain

hpe.html)

Education and
(https://www.youtube.com/hewlettpackardvideos)

Contact Us

Corporate
Responsibility
(https://www.hpe.com/us/en/livingprogress.html)
Events
(http://h22166.www2.hpe.com/calendar_hpe.aspx?
COMPID=HPE&cc=us&lang=en)
Hewlett Packard
Labs
(http://www.labs.hpe.com/)
Investor Relations
(http://www.investors.hpe.com/)

Training

accordioncontainerco-4)

Transparency
(https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?

(https://www.hpe.com/us/en/services/itdocname=A00005807ENW)
educationtraining.html)
Email Signup
(https://h41360.www4.hpe.com/?
country=US&language=US)
Executive Briefing
Centers
(https://www.hpe.com/us/en/about/executivebriefingcenters.html)
Look up old

Leadership

HP.com URL

(https://www.hpe.com/us/en/leadership.html)

(https://www.hpe.com/info/shorturl-

Newsroom

lookup)

(https://www.hpe.com/us/en/newsroom.html)
Public Policy
(https://www.hpe.com/us/en/publicpolicy.html)
Sitemap
(https://www.hpe.com/us/en/sitemap.html)

© Copyright 2019 Hewlett Packard Enterprise Development LP
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2019.
Sr. Coordenador.
Segue em anexo, evenos sei nºs 0607593 e 0607595, proposta e
complementação, respectivamente, da empresa 1º classiﬁca no
Pregão 55/2019, razão pela qual solicitamos a análise de coformidade
técnica.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 11/10/2019, às 10:41, 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
0607597 e o código CRC DEE5B776.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0607597

0607597v1
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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 outubro de 2019.

À PREG,
Sr. Pregoeiro,
Devolvo os autos após análise, informando que as
propostas 0607593 e 0607595 estão em conformidade com o
solicitado no edital.
Cordialmente,
Documento assinado eletronicamente por MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 11/10/2019, às 12:37, 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
0607778 e o código CRC CE78E8BC.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho COINF 0607778

0607778v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6197 - 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?

0607342

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
EXIGÊNCIA ANEXO I-B PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE
PREÇOS, APRESENTADO NA PROPOSTA DA LICITANTE
ADJUDICADA - PROPOSTA EVENTOS SEI
Nº 0607593; 0607595

X

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X

EDITAL NÃO EXIGE

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
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bens e serviços de informática e automação, nos
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

EDITAL NÃO EXIGE

PROPOSTA : 0607593 ; 0607595 - CONFORMIDADE TÉCNICA
RATIFICADA PELA UNIDADE REQUISITANTE EVENTO SEI
Nº 0607778

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

Edital item 10 - Habilitação não exige

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

Conforme atesto de conformidade TÉCNICA Unidade de TI
0607778

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

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
0607794
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

NÃO FOI NECESSÁRIO - PESQUISA SIASG/SICAF - DOC.
ANEXADO AOS AUTOS ELETRÔNICOS PELO PREGOEIRO V.
ITEM 15

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

DOCUMENTOS ANEXOS. CERTIDÃO TRABALHISTA, TCU, CNJ,
PORTAL TRANSPARÊNCIA - EVENTO SEI Nº 0607792

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0608008

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

X

EVENTO SEI Nº 0607789

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?
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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)

VER ITEM 16

VER 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

NÃO OCORREU RECURSO
0608006

ATA ASSINADA ELETRONICAMENTE PELO PREGOEIRO,
RATIFICAO A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO HERMÍNIO
DE BARROS NETO COMO EQUIPE DE APOIO

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

NÃO OCORREU RECURSO

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

NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi

Informação 6197 (0608011)

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 355

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

NÃO OCORREU RECURSO

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

0608009

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

NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

Proposta - CONFORME ITEM 9
x

Resultado Fornecedor - 0608007

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 14/10/2019, às 12:47, 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
0608011 e o código CRC D8F49B91.

0000727-88.2019.6.02.8000

0608011v10

Informação 6197 (0608011)

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 356

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

: 0000727-88.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: PE 55/2019. EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE - STORAGE HPE 3PAR. ANÁLISE.

Parecer nº 2174 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 55/2019 (SRP)
Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte
para Storage HPE 3PAR, conforme Documento de Oﬁcialização de
Demanda (DOD) n.º 5/2019 (0493293), da Coordenadoria de
Infraestrutura, e especiﬁcações descritas nos Anexos I e I-A do
Edital Pregão nº 55/2019 (0601685).
Licitante vencedor:
1. PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA., CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, vencedor do Item 1, pelo
melhor lance unitário negociado no valor de R$ 154.998,00 (cento e
cinquenta e quatro mil novecentos e noventa e oito 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.
Para tanto, observado lista de veriﬁcação trazida pelo
Pregoeiro responsável, por meio da Informação n.º 6197 (0608011),
fundamentada nos documentos colacionados aos autos, incluindo-se
aí Portaria designativa de sua nomeação (0607342).
Veriﬁcado a existência da devida reserva de crédito
necessária para pretensa aquisição (0584634).
Observado quanto à adequação do serviço contido na
proposta apresentada pelo licitante vencedor (0607593 e 0607595)
com as exigências do Edital pela Unidade demandante (Despacho
COINF 0607778).
Analisado 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, recomendando assim o encaminhamento destes à
Diretoria Geral para continuidade do procedimento.

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

De acordo.
À Diretoria Geral.

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe
ACAGE

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

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
(30/09/19) - 0601691
SIM

DOU (30/09/19) 0601696

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
(30/09/19) - 0601691
DOU (30/09/19) 0601696

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.

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?

Publicação (0601696)
- 30/09/2019
Ata Pregão (0608006)
- 11/10/2019

Ata Pregão (0608006)

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 Adjudicação
(0608009)

Termo de Adjudicação
(0608009)
Resultado por
fornecedor (0608007)
SICAF - 0607794
Certidão trabalhista 0607792 (pág. 3)
Dec. inex. fatos 0607789 (pág. 4)
Dec. menor 0607789 (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.

Dec. Elaboração
independente 0607789 (pág. 2)
Dec. não
trab. forçado 0607789 (pág. 1)
Portal da
transparência 0607792
Concordância com
condições do Edital 0607789 (pág. 5)

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

0607593
0607794
Portal da
transparência 0607792

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)?

TCU - 0607792
CNJ - 0607792

CADIN - 0608008

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 15/10/2019, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Parecer 2174 (0608525)
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Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 15/10/2019, às 15:54, 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
0608525 e o código CRC FB0355FA.

0000727-88.2019.6.02.8000

0608525v8

Parecer 2174 (0608525)
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CONCLUSÃO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando Contratação de
extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, conforme
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) nº 5/2019 (0493293)
e especiﬁcações descritas nos Anexos I e I-A do Edital Pregão nº
55/2019 (0601685).
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 2174 (0608525), 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
16/10/2019, às 14:06, 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
0609076 e o código CRC 7DBF7C9D.
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Conclusão GDG 0609076

0609076v1
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0000727-88.2019.6.02.8000
: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ASSUNTO

: Homologação. Pregão eletrônico. Extensão de garantia e suporte – Storage HPE 3PAR.

Decisão nº 3095 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Concluído o presente procedimento licitatório, avaliada a
sua tramitação e, sobretudo, e tendo em vista o pronunciamento
favorável da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão (0608525), que
atestou a legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico
n.° 55/2019, em conformidade com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0608006), cujo objeto é a contratação de extensão de
garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio
Sede deste Tribunal, que foi adjudicado à empresa PLUGNET
COMERCIO
E
REPRESENTACOES
LTDA ,
CNPJ Nº
02.213.325/0001-88, vencedor do Item 1, pelo melhor lance
unitário negociado no valor de R$ 154.998,00 (cento e
cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais).
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.
À Secretaria de Administração para publicação, a
emissão da nota de empenho e demais providências que se ﬁzerem
necessárias à consecução deste procedimento.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 18/10/2019, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609451 e o código CRC D2AEEEE9.

0000727-88.2019.6.02.8000

0609451v2

Decisão 3095 (0609451)
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18/10/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00055/2019
Às 15:53 horas do dia 18 de outubro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000727-88.2019,
Pregão nº 00055/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)
Descrição Complementar: Manutenção de software (corretiva, preventiva, adaptativa).
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Und serviço técnico
Valor estimado: R$ 165.540,8400
Situação: Homologado
Adjudicado para: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 154.998,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA., CNPJ/CPF: 02.213.325/0001-88, Melhor lance: R$
154.998,0000

Adjudicado

11/10/2019
13:14:31

-

Homologado

18/10/2019
15:53:05

JOSE RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=811732&tipo=t

Termo (0611034)
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame.
empenho.

À COFIN, para emissão da competente nota de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2019, às 16:00, 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
0611036 e o código CRC 9A909B52.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0611036

0611036v1
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Maceió, 21 de outubro de 2019.
À SGO.
Prezados,
Encaminho o presente para emissão do correspondente
empenho nos termos da instrução processual retro.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 21/10/2019, às 13:15,
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
0611177 e o código CRC D16025AF.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0611177

0611177v1
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Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 22/10/2019, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0611721
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Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/10/2019, às 17:06,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2019, às 17:13, 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
0611721 e o código CRC 4F699967.

0000727-88.2019.6.02.8000

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0611721

0611721v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
NE 753/2019
Observação:
O PE 601 CANCELOU O 443. A DIFERENÇA DE VALOR FICOU NO
CRÉDITO DISPONÍVEL COM ND 339000 - PI - AOSI MANSOF.
Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 22/10/2019, às 16:12, 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
0611722 e o código CRC 6CD59575.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0611722
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Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício
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https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5560476

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:
Data de envio: 22/10/2019 15:54:33
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
Ofício: 5560476
Data prevista de publicação: 23/10/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho
As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Sequencial
12126011

Arquivo(s)
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 55-2019 PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.rtf
Total da matéria

TOTAL DO OFICIO

Comprovante de envio de publicação da Homologação no DOU (0612205)

MD5
0ac37d3e97b18cda
1db7919bfeea7f22

Tamanho
(cm)

Valor

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16

4,00

R$
132,16
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.

À SAD.
Senhor Secretário,
Encaminho
o
presente
assinatura do empenho emitido.

procedimento

para

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/10/2019, 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
0612315 e o código CRC 78E1AE58.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0612315

0612315v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.

À SEIC, para remessa da Nota de Empenho à
contratada e posterior devolução do feito para indicação da
gestão contratual.
Ciência à Unidade demandante.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2019, às 17:22, 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
0612345 e o código CRC 4B50967B.
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Despacho SAD 0612345

0612345v1
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E-mail - 0612366
Data de Envio:
22/10/2019 17:35:31
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
plugnet@plugnetshop.com.br
max@plugnetshop.com.br
breno@plugnetshop.com.br
mmagalha@plugnetshop.com.br
marcos@plugnetshop.com.br
Assunto:
ENVIO NOTA DE EMPENHO 2019NE000753 - EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE STORAGE HPE
Mensagem:
Prezados,
Estamos encaminhando, em anexo, Nota de Empenho 2019NE000753, referente a contratação de
extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribunal.
Solicitamos ainda a confirmação de recebimento.
Atenciosamente.
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexos:
SIAFI___Nota_de_Empenho_0611721.html

E-mail SEIC 0612366
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=MZA7MELZMNBDT&View=Message&Print=Yes&Number=25360&Fold…

De:

"Marcos Cesar" <marcos@plugnetshop.com.br>

Para:

'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>,
<plugnet@plugnetshop.com.br>, <max@plugnetshop.com.br>, <breno@plugnetshop.com.br>,
<mmagalha@plugnetshop.com.br>

Data:

23/10/2019 10:53 AM

Assunto:

[seic] RES: ENVIO NOTA DE EMPENHO 2019NE000753 - EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE STORAGE
HPE

Bom dia,
Acusamos o recebimento do empenho 2019NE000753 - EXTENSÃO DE GARANTIA E
SUPORTE STORAGE HPE
Atenciosamente,
Marcos César Filho.
Diretor - PLUGNET - PE.

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.
-----Mensagem original----De: plugnet@plugnetshop.com.br <plugnet@plugnetshop.com.br> Em nome de
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Enviada em: terça-feira, 22 de outubro de 2019 17:36
Para: plugnet@plugnetshop.com.br; max@plugnetshop.com.br;
breno@plugnetshop.com.br; mmagalha@plugnetshop.com.br;
marcos@plugnetshop.com.br
Assunto: ENVIO NOTA DE EMPENHO 2019NE000753 - EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE
STORAGE HPE
Prezados,
Estamos encaminhando, em anexo, Nota de Empenho 2019NE000753, referente a
contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso
no Prédio Sede deste Tribunal.
Solicitamos ainda a confirmação de recebimento.
Atenciosamente.
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=MZA7MELZMNBDT&View=Message&Print=Yes&Number=25360&FolderID=0

E-mail CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOTA DE EMPENHO (0612628)
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Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=MZA7MELZMNBDT&View=Message&Print=Yes&Number=25360&FolderID=0

E-mail CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE NOTA DE EMPENHO (0612628)
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2019.

Senhor Secretário,
Em atenção ao vosso despacho, evento 0612345,
enviamos a NE, evento 0612366, e conﬁrmamos o
recebimento, evento 0612628.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 23/10/2019, às 12:47, 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
0612629 e o código CRC 1E3CF7AF.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho SEIC 0612629

0612629v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2019.

À Diretoria Geral
Assunto: Designação de gestão.
Senhor Diretor,
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,
XVII combinado com o art. 20, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, encaminho o presente a Vossa Senhoria pedindo
vênia para indicar a SEGEC como gestora administrativa do
contrato decorrente do Pregão n° 55/2019, cujo objeto é a
extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR,
ﬁrmado
com a empresa PLUGNET
COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 02.213.325/0001-88.
Ademais, solicitamos que seja colhido do Senhor
Secretário de Tecnologia da Informação a designação dos
servidores que devem atuar como ﬁscais administrativo e
demandante do referido contrato.
Ressalto
que
os
agentes
designados
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da citada Resolução n.º 15.787/2017.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/10/2019, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?

Despacho GSAD 0612740

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 375

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612740 e o código CRC BA786CBE.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0612740

0612740v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2019.

Considerando a proposição do Sr. Secretário de
Administração
inserta
no
Despacho
GSAD
0612740, determino o encaminhamento do presente
procedimento
à
Secretaria
de
Tecnologia
da
Informação
para
a
indicação
dos
servidores
que
devem atuar como ﬁscais administrativo e demandante
do contrato decorrente do Pregão n° 55/2019, cujo objeto é a
extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/10/2019, às 10:01, 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
0613730 e o código CRC 1D1650E9.
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Seção 3

ISSN 1677-7069

Orçamentários: PT-085333; ED-449051; NE-975/2019, datada de 18/10/2019, na
modalidade global, no valor de R$ 958.846,30. Vigência: 360(trezentos e sessenta) dias
corridos. Assinatura: 21/10/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor GeralTRF5ªR e Paulo Dias de Melo Junior, representante da Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2019 - UASG 90028
Nº Processo: TRF2-EOF-2019/299. Objeto: Contratação de empresa especializada para
cobertura de seguro de acidentes pessoais para 745 (setecentos e quarenta e cinco)
estagiários, com idade entre 16 e 55 anos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/10/2019
das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00109-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 23/10/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
06/11/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n° 45/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: BUYSOFT DO BRASIL
LTDA. CNPJ n° 10.242.721/0001-61. Fundamento Legal: ARP n° 14/2019; Pregão n°
31/2019; PAV n° 0008109-12.4.05.7000; Lei n° 10.520/2002; Dec. n° 3.555/2000; Dec. n°
5.450/2005; L.C. n° 123/2006; Dec. n° 8.538/2005; Dec. 7.892/2013; Dec. n° 7.174/2010; IN
n° 04/2014-SLTI/MPOG; Res. n° 279/2013-CF-RES e Lei n° 8.666/1993. Objeto: Aquisição da
subscrição de Licenças do Software Adobe Creative Cloud for Teams para o TRF5ªR. Valor:
R$ 96.800,00 (noventa e seis mil e oitocentos reais). Recursos Orçamentários: PT-085339;
ED-339040; NE-976/2019, datada de 20/10/2019, na modalidade ordinário, no valor de R$
96.800,00. Vigência: 24 (vinte e quatro)meses, a partir da data de sua assinatura.
Assinatura: 21/10/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ª e
Clemilson Roberto Correia, representante da Contratada.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro
(SIASGnet - 21/10/2019) 90028-00001-2019NE000298
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2019 - UASG 90028
Nº Processo: TRF2-EOF-2019/334. Objeto: Aquisição de equipamentos médicos a serem
utilizados pelos profissionais da área de saúde do Tribunal Regional Federal da 2ª Região..
Total de Itens Licitados: 9. Edital: 23/10/2019 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80,
Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/900285-00119-2019. Entrega das Propostas: a partir de 23/10/2019 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/11/2019 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato n° 48/2016. Contratante: TRF5ªR. Contratada: L.A.
VIAGENS E TURISMO LTDA-ME. CNPJ: 04.613. 668/0001-65. Fundamento Legal: PAV n°
0010371-32.2019.4.05.7000-TRF5ªRegião; Art.57, inciso II da Lei n° 8.666/1993. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12(doze)meses. Vigência: 06/12/2019
até 05/12/2020. Valor: R$ 477.616,62 (quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e
dezesseis reais e sessenta e dois centavos). Recursos Orçamentários: PT-107775-085337085338; ED-339033.01. Assinatura: 21/10/ 2019. Assinam: Edson Fernandes Santana,
Diretor Geral-TRF5ªRegião e Mirela Mendonça Valente Gonçalves, Representante da
Contratada.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro
(SIASGnet - 22/10/2019) 90028-00001-2019NE000298
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei
n.º 8.666/93, torna público o Registro de Preços para aquisição de prestação de serviço de
transporte de mobiliário, correspondente ao Pregão n.º 056/2019, assinado em
15/10/2019, com vigência de 15/10/2019 a 14/10/2020, conforme P. A. n.º TRF2-EOF2019/00186.Foi celebrada a ata 104/2019, no valor global de R$ 42.770,07, cuja íntegra
pode ser consultada por meio do link: http://www10.trf2.jus.br/ai/transparenciapublica/compras-contratos-atas-rp/ - ano 2019/ mês outubro.

Processo Administrativo SEI nº 0000727-88.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do
TRE/AL, homologou, em 18/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 55/2019, cujo
objeto é a contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso
no Prédio Sede do TRE/AL, que foi adjudicado à empresa: PLUGNET COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA, CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, vencedora do Lote 1, pelo valor
total de R$ 154.998,00, autorizando a contratação com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora da Secretaria-Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

Maceió/AL, 22 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público os preços
registrados no Sistema de Registro de Preços, conforme descrição abaixo. As atas estão
disponíveis
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://web.trf3.jus.br/contas/AtasRegistroPrecos.
.
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Processo nº 0021937-39.2019.4.03.8000
Pregão Eletrônico nº 019/2019-RP
Ata de Registro de Preços n.º 12.012.10.2019
Validade: 20/09/2020
Fornecedor LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA
94.316.916/0003-60)
Classificação: 1º lugar
Lote
Descrição
01 Servidor de rede para sistema gerenciador de banco de dados com
garantia de 60 meses e com serviço de instalação, marca DELL
POWEREDGE R840.
Ata de Registro de Preços n.º 12.015.10.2019
Validade: 04/10/2020
Fornecedor LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA
94.316.916/0003-60)
Classificação: 1º lugar
Lote
Descrição
02 Licença e Subscrição VMware VCloud Suite 2018 Standard.

Nº 206, quarta-feira, 23 de outubro de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0004023-21.2019. Objeto: Aquisição de material permanente fragmentadora, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. . Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 23/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115-00064-2019. Entrega das Propostas: a partir de 23/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/11/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

(CNPJ n°

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Preço R$
200.000,00

(SIASGnet - 21/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0004654-62.2019. Objeto: Registro de Preços de material permanente mobiliário, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração
deste Tribunal.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 23/10/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00065-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 23/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
08/11/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

(CNPJ n°

Preço R$
43.200,00

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

São Paulo, 18 de outubro de 2019.
TÂNIA MARIA GUIDO
Diretora

(SIASGnet - 21/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

AVISO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados
no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 6 de 09/01/2019, pág. 141; nº 7 de
10/01/2019, pág. 115 e nº 19 de 28/01/2019, pág. 121. As Atas estão disponíveis na
internet, no endereço eletrônico http://web.trf3.jus.br/contas/AtasRegistroPrecos.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 38/2018, para execução indireta de prestação
de serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa N. T. Teixeira Diniz ME.
Objeto: Altera a Cláusula Décima Primeira do instrumento principal, para fins de
prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, para o período de 04.11.2019 a
03.11.2020. DATA DE ASSINATURA: em 22/10/2019. Signatários: Des. Rommel Araújo de
Oliveira, Representante do TRE/AP, e Nathalya Tayla Teixeira Diniz, representantes da
contratada.

São Paulo, 18 de outubro de 2019.
TÂNIA MARIA GUIDO
Diretora

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

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: (PAD) 5889/2019 TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de
Cooperação Técnica n. 12/2019, suporte à coleta de dados biométricos do eleitorado
de Codajás/AM. Primeiro Participe: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Segundo Partícipe: PREFEITURA DE CODAJÁS/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: 06/11/2019 a 31/05/2020. Data da Assinatura: 15/10/2019. Assinam:
Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Primeiro Participe, e o Sr.
Prefeito ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS, pelo Segundo Partícipe.

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n° 44/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: CLIMOAR
CLIMATIZAÇÃO LTDA. CNPJ n° 04.634.004/0001-82. Fundamento Legal: Pregão n°
47/2019; PAV n° 0010903-06.2019.4.05.7000; Lei n° 10.520/2002; Dec. 3.555/2000; Dec.
3.693/2000; Dec. 3.784/2001; Dec. 5.450/2005; L.C. 123/2006; Dec. 8.538/2015; IN n°
05/2017-SEGE/MPDG; Res. 114/2010; IN n° 01/2010-SLTI/MPOG e Lei n° 8.666/1993.
Objeto: Sistemas de climatização, para fornecer e instalar 63 fan coils novos para
substituir os existentes, com as devidas adequações ao sistema de automação, dutos
e sistemas de controle existentes no Edifício Sede do TRF5ªRegião. Valor global: R$
1.577.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e sete mil reais). Recursos
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019102300150

150

Publicação no DOU, da Homologação do Pregão Nº 55/2019 (0613817)

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

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2019.

Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para
manifestação.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 25/10/2019, às 10:24, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614212 e o código CRC ED765838.
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Despacho STI 0614212
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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.

À STI
Sr. Secretário,
Indico para atuar como ﬁscal demandante (técnico)
do contrato decorrente do Pregão n° 55/2019, cujo objeto é a
extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, o
chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura/COINF.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 25/10/2019, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614463 e o código CRC 43241F17.
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Despacho COINF 0614463

0614463v1

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 380

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.

Senhor Diretor-Geral,
Segue a indicação solicitada por Vossa Senhoria
(doc. SEI nº 0614463).
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/10/2019, às 17:29, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615883 e o código CRC 055B1E8D.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2019.

À Diretoria-Geral para retiﬁcação do segundo
parágrafo do Despacho GSAD 0612740, que passa a ter a
seguinte redação: "Ademais, solicitamos que seja colhido do
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação a designação
dos servidores que devem atuar como ﬁscais técnico e
demandante do referido contrato".
Informo, ainda, que a indicação dos ﬁcais técnico e
demandante pode recair sobre o mesmo servidor.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/11/2019, às 19:05, 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
0617365 e o código CRC 847B2EB6.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se das indicações da Secretaria da Administração
(0612740 0617365) e da Secretaria de Tecnologia da Informação
(0614463), indicando, repectivamente, a SEGEC como gestora
administrativa
e
o
chefe
da
Seção
de
Gerência
de
Infraestrutura/COINF para atuar como ﬁscal demandante (técnico)
do contrato decorrente do Pregão n° 55/2019. cujo objeto é a
extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR.
Dessa forma, manifestando total aquiescência com a
proposição acoma, subo os autos a Vossa Excelência, para decisão a
respeito, propondo, salvo melhor Juízo, o acatamento da mesma.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/11/2019, às 07:49, 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
0617708 e o código CRC 2E4A3593.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000727-88.2019.6.02.8000
: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
: Designação. Gestor e Fiscal. Contrato. Empresa Plugnet Comércio e Representações Ltda.

Decisão nº 3356 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
De acordo com a sugestão
Geral, inserta no evento SEI 0617708.

do

Senhor

Diretor-

Designo a Seção de Gestão de Contratos - SEGEC deste
Tribunal, para atuar como unidade gestora administrativa e o Chefe
da Seção de Gerência de Infraestrutura/COINF, para atuar como
ﬁscal demandante (técnico) do contrato decorrente do Pregão nº
55/2019, ﬁrmado com a empresa PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, cujo objeto
é a extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR.
À Diretoria-Geral para
competente portaria de designação.

lavratura

e

publicação

da

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à
Secretaria de Administração para ciência aos interessados e adoção
dos atos próprios de gestão contratual.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 07/11/2019, às 16:46, 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
0618709 e o código CRC 39692160.
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Decisão 3356 (0618709)
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Publicador_DJE nº 20190212
Disponibilização: 08/11/2019
Publicação: 11/11/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 423/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art.
67
da
Lei
nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 000072788.2019.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar a Seção de Gestão de Contratos - SEGEC deste Tribunal, para atuar
como unidade gestora administrativa e o Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura/COINF,
para atuar
como
ﬁscal demandante (técnico)
do
contrato decorrente do Pregão nº 55/2019, ﬁrmado com a empresa PLUGNET
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 02.213.325/0001-88, cujo objeto é a
extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR.
Art. 2º. O gestor e ﬁscal ora designados deverão observar, no que couber, as
disposições constantes no Título IV (arts. 16 a 22), da Resolução TRE/AL nº 15.787, de
15/02/2017, e alterações posteriores.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência
Maceió, 07 de novembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 08/11/2019, às 08:29, 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
0619475 e o código CRC FA82B290.
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CERTIDÃO

Certiﬁco para os devidos ﬁns que a Portaria nº 423, da
Presidência, foi publicada na edição nº 212 do Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas, no dia 11 de novembro do corrente ano,
à pag. 03.
Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 11/11/2019, às 19:15, 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
0620844 e o código CRC 6BCA8BDC.
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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 novembro de 2019.

Publicada a Portaria Presidência nº 423/2019 no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos
termos
da
Certidão 0620844,
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 VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 11/11/2019, às 19:37, 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
0620849 e o código CRC 5787652C.
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=YAD4PH2SQJAAP&View=Message&Print=Yes&Number=6744&FolderI…

De:

Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>

Para:

coinf@tre-al.jus.br

CC:

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

Data:

12/11/2019 10:01 PM

Assunto: [coinf] Nota Fiscal e Contrato SAID - Renovação 3PAR 8400 - PE 55/2019

Ao TRE-AL
Prezados, envio em anexo a nota fiscal referente ao processo PE 55/2019,
referente a de renovação de garantia do storage 3PAR. Juntamente com a nota
está o contrato SAID para o novo período.
Qualquer dúvida peço que por favor entrem em contato comigo.
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.

Anexados:
Arquivo: ATT00003.txt

Tamanho: Tipo de Conteúdo:
1k
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho: Tipo de Conteúdo:
2k
text/html

Arquivo: TRE-AL - NFS 1.174
12.11.2019.pdf

Tamanho: Tipo de Conteúdo:
76k
application/pdf

Arquivo: SAID_TREAL_3PAR_8400_RENOVAÇÃO.pdf

Tamanho: Tipo de Conteúdo:
180k
application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=YAD4PH2SQJAAP&View=Message&Print=Yes&Number=6744&FolderID=14
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ANEXO DE CONFIGURAÇÃO E PREÇOS
Controle de sistema (HPE):
Número do Contrato:

110133233BR00

K185D1094

Endereço do Cliente:
PLUGNET COMERCIO
R DR. JOSE MARIA, 848 - ROSARINHO
52041000 RECIFE - PE
BRASIL

Endereço HPE:
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.
ALAMEDA RIO NEGRO 750
06454000 BARUERI - SP

Adm. de Contratos (HPE):

Contato (Cliente):

TATIANE SILVA
MARCOS CESAR
Tel: 114197-8571
Tel: 08134267006
Fax:
Fax:
E-mail: tatiane.santos2@hpe.com
E-mail: marcos@plugnetshop.com.br
Esta proposta é regida pelos termos e condições (cláusulas) acordados entre a HPE e o cliente, bem como os
serviços de suporte.

Termos e Condições Padrão : www.hpe.com/docs/customerterms
Datasheets(Inglês): http : www.hpe.com/info/mktlibrary

Seguem, as opções de acesso para suporte à clientes referente ao contrato de serviço:
Faça a gestão do seu contrato de serviço online, visite:
Centro de Suporte HPE: www.hpe.com/support/hpesc

https://s360.hpe.com / https://esam.hpe.com

Tenha em mãos o ID do contrato de serviços, bem como o número do produto/de série disponível para agilizar no
momento do acesso ao suporte.
Central de Atendimento à Clientes: 0800556405 OU (11) 46892405 ou via web: www.hpe.com/support/hpesc
- Central de Atendimento à Clientes: 0800556405
- Central de Atendimento à Clientes: 0800556405
Referencia do Contrato Identificador Período de Cobertura: Descrição:

Valor Total do Contrato/(R$)

de Suporte

Suporte (SAID) De:

Até:

TRIBUAL-PAR8000

21/01/2020 20/01/2021 TRIBUNAL REGIONAL
1049 5810 1736 ELEITORAL DE

TRIBUNALAL-STPR

1047 0216 6823 21/01/2020 20/01/2021 TRIBUNALAL-STPR

Valor Total sem Impostos PLUGNET COM E REPR LTDA
Valor Total do Imposto

Contrato SAID de extensão 3PAR - K185D1094 (0621915)
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Valor Total Incluindo Impostos

Faturamento MensalData de Emissão: 11/11/2019
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CONFIGURAÇÃO E PREÇOS
Controle de sistema
(HPE):
110133233BR00

Localização do Equipamento:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
PREDIO
PC VISCONDE DE SINIBU SN
CENTRO
57020720 MACEIO - AL
Contato:
CRISTINOBULHOES
Tel: 8221227700
Fax:

Referencia do Contrato de
Suporte: TRIBUAL-PAR8000
Número do Contrato: 2154610430

Endereço para envio de materiais de
SW:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
PREDIO
PC VISCONDE DE SINIBU SN
57020720 MACEIO CENTRO
Contato para recebimento de SW:
CRISTINOBULHOES

Contrato SAID de extensão 3PAR - K185D1094 (0621915)
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Tel:
8221227700

Vigência - De: 21/01/2020

Até: 20/01/2021

Central de Atendimento à Clientes: 0800556405
Código do Produto:Descrição:

Nr. de Série:

Vigência:

Preço(R$)
Qtde:

De:
H1K94AC

Até:

HPE Proactive Care CTR SVC

*** Hardware ***

K2P88A

HP Manutenção de HW
Diagnostico Problema Hardware
Suporte no Local
Material
Tempo de Solução - 6 Horas
24 hrs - Dias comerciais
24 horas, 6 dias
24 horas, 7 dias
Feriados Cobertos
Remote Delivery SVC Advanced
Access to Adv Tech Specialists
HP 3PAR 8000 480GB SAS cMLC SFF SSD

12

K2Q95A

HP 3PAR 8000 480GB SAS MLC SFF SSD

16

H0JD4AC

HPE TS Support Credits 10 Per Yr SVC

*** Suporte Proativo ***
HP Missão Crítica
Support Credit
Remote Credit Advisory Supp.
*** Suporte Proativo ***
HP450AC

Net Price Adjustment

Valor Total sem Impostos
Valor Total do Imposto
Valor Total Incluindo Impostos

Faturamento MensalData de Emissão: 11/11/2019
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Fax:

Data de Emissão: 11/11/2019
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CONFIGURAÇÃO E PREÇOS

Tel: 8221227700 Fax:

Referencia do Contrato de
Suporte: TRIBUNALAL-STPR

Controle de sistema
(HPE):
110133233BR00

Número do Contrato: 2154610429

Localização do Equipamento:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
PREDIO
PC VISCONDE DE SINIBU SN
CENTRO
57020720 MACEIO - AL
Contato:
CRISTINOBULHOES

Vigência - De: 21/01/2020
20/01/2021

Endereço para envio de materiais de
SW:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
PREDIO
PC VISCONDE DE SINIBU SN
57020720 MACEIO CENTRO
Contato para recebimento de SW:
CRISTINOBULHOES
Tel: 8221227700
Fax:

Até:

Central de Atendimento à Clientes: 0800556405
Código do Produto:Descrição:

Nr. de Série:

Vigência:
De:

H1K94AC

Qtde:

Preço(R$)

Até:

HPE Proactive Care CTR SVC

*** Hardware ***

H6Z00A

HP Manutenção de HW
Diagnostico Problema Hardware
Suporte no Local
Material
Tempo de Solução - 6 Horas
24 hrs - Dias comerciais
24 horas, 6 dias
24 horas, 7 dias
Feriados Cobertos
Remote Delivery SVC Advanced
Access to Adv Tech Specialists
Gabinete mod HP642 1075mm Shock
BRC6478AXH
Intellig
HP 3PAR StoreServ 8400 2N Storage
2MK6470020
Base
HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter
2M264300XL

H6Z00A

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC Adapter

2M264300XN

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027875

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027874

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027873

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027872

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027871

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027870

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027869

1

BW904A
H6Y95A

Contrato SAID de extensão 3PAR - K185D1094 (0621915)

1
1
1

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 392

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027868

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027867

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027866

1

H6Z26A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive
Encl
HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive
Encl

2MK647027X

1

2MK647027Y

1

H6Z26A

Faturamento Mensal-

Data de Emissão: 11/11/2019
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Controle de sistema (HPE): 110133233BR00

Código do Produto:Descrição:

Nr. de Série:

Vigência:
De:

H6Z26A

Qtde:
Até:

2MK647027W

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive
Encl
HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027909

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027908

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027907

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027901

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027900

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027899

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027898

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027897

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027896

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027895

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027894

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027893

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027906

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027905

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027904

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027903

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027902

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027880

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027881

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027882

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027883

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027884

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027885

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027886

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027887

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027888

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027889

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027890

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027891

1

K2P93A

HP 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF HDD

FAT0027892

1

H6Z27A

2MK6470280

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS Drive
Encl
HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027924

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027937

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027936

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027935

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027934

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027933

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027932

1

Data de Emissão: 11/11/2019
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K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027931

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027930

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027929

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027928

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027927

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027926

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027922

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027925

1

K2P87A

HP 3PAR 8000 4TB SAS 7.2K LFF HDD

FAT0027923

1

Faturamento Mensal-

Controle de sistema (HPE): 110133233BR00

Código do Produto:Descrição:

Nr. de Série:

Vigência:
De:

Qtde:
Até:

K2R29A

Unid Proc dig HP 3PAR StoreServ RPS

2M263204C5

1

H5M58A

Uni dist ener
NA/JP b
Uni dist ener
NA/JP b
Uni dist ener
NA/JP b
Uni dist ener
NA/JP b
Estabilizador

HP 4.9kVA 208V 20s

CN06400241

1

HP 4.9kVA 208V 20s

CN06390049

1

HP 4.9kVA 208V 20s

CN06390042

1

HP 4.9kVA 208V 20s

CN06400242

1

H5M58A
H5M58A
H5M58A
BW932A
BW906A

para suportar rack

Kit lateral para rack com tam 42U
1075mm

Preço(R$)

1
1

*** Software ***

L7B69A

HP Sup.Técn. de SW s/ Limite de
Chamados
Suporte Técnico
Suporte Eletrônico de sw
24 hrs - Dias comerciais
24 horas - 6 dias
24 horas - 7 dias
Feriados Cobertos
2 hrs Tempo Resposta Remota
Access to Adv Tech Specialists
Cert lic SW HP 3PAR 8400 OS Suite

L7B70A

Cert lic SW HP 3PAR 8400 OS Suite

L7B73A

Cert lic SW HP 3PAR 8400 Replication
Ste
Cert lic SW HP 3PAR 8400 Replication
Ste
Cert lic SW HP 3PAR 8400 Data Opt St
v2
Cert lic SW HP 3PAR 8400 Data Opt St
v2
HPE Atualizações de SW
Licença Uso e Atualização SW
HPE Recommended SW Upd Method
HPE Recommended Doc Upd Method
Cert lic SW HP 3PAR 8400 OS Suite

L7B74A
L7B71A
L7B72A

L7B69A

Data de Emissão: 11/11/2019

Contrato SAID de extensão 3PAR - K185D1094 (0621915)

1
168
1
168
1
168

1

Página 7

/

13

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 395

L7B70A

Cert lic SW HP 3PAR 8400 OS Suite

L7B73A

Cert lic SW HP 3PAR 8400 Replication
Ste
Cert lic SW HP 3PAR 8400 Replication
Ste
Cert lic SW HP 3PAR 8400 Data Opt St
v2
Cert lic SW HP 3PAR 8400 Data Opt St
v2
Cert lic eletr HP 3PAR StrServ
Mgmt/Core
Lic eletr SW HPE 3PAR OS St Latest EMd
Lic eletr SW HPE 3PAR SP SW Latest EMed

L7B74A
L7B71A
L7B72A
BD362AAE
BD363AAE
BD365AAE

168
1
168
1
168
1
1
1

Valor Total sem Impostos
Valor Total do Imposto
Valor Total Incluindo Impostos

Faturamento Mensal-

Data de Emissão: 11/11/2019
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12/11/2019

Usuário: 02.213.325/0001-88 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Prefeitura do Recife

https://nfse.recife.pe.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=1174&inscricao=2939967&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d2939967
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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 novembro de 2019.

Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para
ciência da Portaria nº 423/2019.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/11/2019, 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
0621944 e o código CRC 2D1F40EF.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho STI 0621944
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Comissão Permanente de Recebimento de Equipamentos de
Informática

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA Nº 10/2019
Maceió, 13 de novembro de 2019.
Empresa
CNPJ
Nota de
Empenho
NF-e
Valor Total

Plugnet Comercio e Representações Ltda
02.213.325/0001-88
2019NE000753 - 0611721
00001174 - 0621917
R$ 154.998,00

Itens Fornecidos
Item
01

Descrição
A extensão de garantia pretende dar longevidade
técnica ao equipamento Storage HPE 3PAR

Quantidade
01

Resultado da Análise Técnica
Os produtos foram entregues dentro do prazo estabelecido, conferidos e
verificada a conformidade com as exigências técnicas, evento 0621915 .
Pelo(s) motivo(s) exposto(s), pelo presente, damos recebimento definitivo
nos produtos em questão.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 13/11/2019, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 13/11/2019, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621918 e o código CRC 6195C39C.

0000727-88.2019.6.02.8000

Relatório de Análise Técnica 10 (0621918)

0621918v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

NOTA TÉCNICA - 1ª FASE
Objeto da Atestação:
Extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao
equipamento Storage HPE 3PAR
Área interessada:
STI
Contrato:
Empenho 2019NE000753 - 0611721
Vigência do contrato:
12 (doze) meses
Contratado(a):
Hewlett
Packard
Enterprise,
via
Representações Ltda - CNPJ 02.213.325/0001-88

Plugnet

Comercio

e

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:
01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?
Sim
02 - Documentos:
Nota Fiscal, Relatório da Análise Técnica e certidões constantes
dos autos.
03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?
Sim
04 - Valor bruto a ser pago:
R$ 154.998,00
05 - Observações:
Nota Técnica - 1ª Fase COINF 0621935
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Evidência da extensão de garantia evento 0621915
Gestão e Fiscalização: Portaria nº 423/2019 - 0619475
Maceió, 13 de novembro de 2019.
Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Fiscal
de Contrato, em 13/11/2019, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 14/11/2019, às 13:21, 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
0621935 e o código CRC DE3DA753.

Nota Técnica - 1ª Fase COINF 0621935
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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 novembro de 2019.

À SEGEC
Prezada chefe, veriﬁcamos que a Nota de Empenho
(0611721) se refere a contratação de um serviço. Por outro
lado, a Portaria Nº 423/2019 (0619475) designa a Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC deste Tribunal, para atuar como
unidade gestora administrativa.
Assim, remetemos o procedimento em tela para a
devida continuidade processual.
Atenciosamente
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 13/11/2019, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622303 e o código CRC 7660478F.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho SEPAT 0622303

0622303v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

SIAFI - NOTA DE SISTEMA
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
14/11/19 14:34
NS
USUARIO : LINDINEIDE
DATA EMISSAO
: 14Nov19 VALORIZACAO : 14Nov19 NUMERO :
2019NS004406
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
FAVORECIDO
: 02213325/0001-88 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.
TITULO DE CREDITO : 2019NP001142
DATA VENCIMENTO : 10Dez19
OBSERVACAO
PAGAMENTO REFERENTE A EXTENSÃO DE GARANTIA PARA DAR LONGEVIDADE
TÉCNICA(SUPORT
E)AO EQUIPAMENTO STORAGE HPE 3PAR (MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CORRETIVA, PREVENT
IVA, ADAPTATIVA. EQUIPAMENTO EM USO NO EDIFÍCIO SEDE DESTE
REGIONAL.PREGÃO ELE
TRÔNICO 55/2019. HOMOLOGAÇÃO DECISÃO 3095/2019 - EVENTO 0609451. PA
SEI 000072
7-88.2019.6.02.8000.RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA E ATESTO DOS SERVIÇOS EVENT
O 0621918.

CONTINUA...
LANCADO POR : 01041454473 - LINDINEIDE
UG : 070011 14Nov19 14:32
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
14/11/19 14:34
NS
USUARIO : LINDINEIDE
DATA EMISSAO
: 14Nov19 VALORIZACAO : 14Nov19 NUMERO :
2019NS004406
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
FAVORECIDO
: 02213325/0001-88 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.
SIAFI - Nota de Sistema SEGEC 0622740
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TITULO DE CREDITO : 2019NP001142
L EVENTO
INSCRICAO
01 401002 2019NE000753
02 511005 2019NE000753
03 521214 2019NE000753

DATA VENCIMENTO : 10Dez19

CLAS.CONT CLAS.ORC
33904007
154.998,00
332311300 33904007
154.998,00
213120400 33904007
154.998,00

VALOR

LANCADO POR : 01041454473 - LINDINEIDE
UG : 070011 14Nov19 14:32
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 14/11/2019, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622740 e o código CRC 271893D6.

0000727-88.2019.6.02.8000

SIAFI - Nota de Sistema SEGEC 0622740

0622740v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2019.
2019NS004406, de 14-11-2019.
À Gestão contratual, solicitando que seja cancelada a NS
4406, tendo em vista que se tratam de despesas antecipadas, que
devem ser registradas considerando os seguintes procedimentos:
a) Na tela de dados básicos, marque-se o campo "É
Despesa antecipada?" com "SIM", com indicação da conta contábil
nº 119810400 e VPD nº 332311300 para apropriação mensal;
b) Que seja preenchido o calendário de apropriação
mensal da despesa, considerando-se o dia 28 de cada mês, a partir
de novembro de 2019 (2/12) até setembro de 2020, pelo valor mensal
de R$ 12.916,50. Destaque-se para o mês de novembro de 2019
o valor deve ser dobro, ou seja, R$ 25.833,00;
c) Que seja preenchido o calendário de apropriação
mensal da despesa, considerando-se o dia 28 de cada mês, a partir de
novembro de 2019 (2/12) até setembro de 2020, pelo valor mensal de
R$ 12.916,50, também para preenchimento da aba "CENTRO DE
CUSTOS". A aba de centro de custos deve ser igual à do cronograma
mensal de apropriação de despesas.
d)Que se utilize como modelo, guardando-se as devidas
adaptações, a 2019NO000868.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 14/11/2019, às 17:13, 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?

Despacho SCON 0623028
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623028 e o código CRC 95015CE2.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho SCON 0623028

0623028v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

SIAFI - NOTA DE SISTEMA
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
19/11/19 10:09
NS
USUARIO : LINDINEIDE
DATA EMISSAO
: 19Nov19 VALORIZACAO : 19Nov19 NUMERO :
2019NS004461
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
FAVORECIDO
: 02213325/0001-88 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.
TITULO DE CREDITO : 2019NP001142
DATA VENCIMENTO : 10Dez19
OBSERVACAO
CANCELAMENTO DA 2019NS4406 PARA AJUSTES NA APROPRIAÇÃO DA DESPESA.
PAGAMENTO R
EFERENTE A EXTENSÃO DE GARANTIA PARA DAR LONGEVIDADE
TÉCNICA(SUPORTE)AO EQUIPA
MENTO STORAGE HPE 3PAR (MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - CORRETIVA,
PREVENTIVA, ADAPTA
TIVA. EQUIPAMENTO EM USO NO EDIFÍCIO SEDE DESTE REGIONAL.PREGÃO
ELETRÔNICO 55/
2019. HOMOLOGAÇÃO DECISÃO 3095/2019 - EVENTO 0609451. PA SEI 000072788.2019.6
.02.8000.RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA E ATESTO DOS SERVIÇOS - EVENTO
0621918.

CONTINUA...
LANCADO POR : 01041454473 - LINDINEIDE
UG : 070011 19Nov19 10:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
19/11/19 10:09
NS
USUARIO : LINDINEIDE
DATA EMISSAO
: 19Nov19 VALORIZACAO : 19Nov19 NUMERO :
2019NS004461
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
FAVORECIDO
: 02213325/0001-88 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
SIAFI - Nota de Sistema SEGEC 0623365
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LTDA.
TITULO DE CREDITO : 2019NP001142
L EVENTO
INSCRICAO
01 406002 2019NE000753
02 516005 2019NE000753
03 526214 2019NE000753

DATA VENCIMENTO : 10Dez19

CLAS.CONT CLAS.ORC
33904007
154.998,00
332311300 33904007
154.998,00
213120400 33904007
154.998,00

VALOR

LANCADO POR : 01041454473 - LINDINEIDE
UG : 070011 19Nov19 10:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 19/11/2019, às 10:09, 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
0623365 e o código CRC 8102643A.

0000727-88.2019.6.02.8000

SIAFI - Nota de Sistema SEGEC 0623365

0623365v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

SIAFI - NOTA DE SISTEMA
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
19/11/19 10:49
NS
USUARIO : LINDINEIDE
DATA EMISSAO
: 19Nov19 VALORIZACAO : 19Nov19 NUMERO :
2019NS004462
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
FAVORECIDO
: 02213325/0001-88 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.
TITULO DE CREDITO : 2019NP001167
DATA VENCIMENTO : 28Nov19
OBSERVACAO
PAGAMENTO REFERENTE A EXTENSÃO DE GARANTIA PARA DAR LONGEVIDADE
TÉCNICA(SUPORT
E)AO EQUIPAMENTO STORAGE HPE 3PAR (MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CORRETIVA, PREVENT
IVA, ADAPTATIVA. EQUIPAMENTO EM USO NO EDIFÍCIO SEDE DESTE
REGIONAL.PREGÃO ELE
TRÔNICO 55/2019. HOMOLOGAÇÃO DECISÃO 3095/2019 - EVENTO 0609451. PA
SEI 000072
7-88.2019.6.02.8000.RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA E ATESTO DOS SERVIÇOS EVENT
O 0621918.

CONTINUA...
LANCADO POR : 01041454473 - LINDINEIDE
UG : 070011 19Nov19 10:47
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
19/11/19 10:50
NS
USUARIO : LINDINEIDE
DATA EMISSAO
: 19Nov19 VALORIZACAO : 19Nov19 NUMERO :
2019NS004462
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
FAVORECIDO
: 02213325/0001-88 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.
SIAFI - Nota de Sistema SEGEC 0623398
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TITULO DE CREDITO : 2019NP001167
L EVENTO
INSCRICAO
01 551003 2019NE000753
02213325000188
02 401002 2019NE000753
03 521214 2019NE000753

DATA VENCIMENTO : 28Nov19

CLAS.CONT CLAS.ORC
VALOR
119810400 33904007
154.998,00
33904007
154.998,00
213110400 33904007
154.998,00

LANCADO POR : 01041454473 - LINDINEIDE
UG : 070011 19Nov19 10:47
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 19/11/2019, às 10:52, 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
0623398 e o código CRC 697F7B0B.

0000727-88.2019.6.02.8000

SIAFI - Nota de Sistema SEGEC 0623398

0623398v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.

À
SCON
Com as alterações pertinentes.
Att.:
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 19/11/2019, às 10:52, 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
0623401 e o código CRC 3EAE4264.

0000727-88.2019.6.02.8000

Despacho SEGEC 0623401

0623401v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019NS004461/4462 de 19-11-2019.
Observação:

À SGF,
Para procedimentos próprios do pagamento,com as
cautelas de praxe.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 19/11/2019, às 14:36, 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
0623625 e o código CRC 4EE2726F.

SIAFI - Documento de Conformidade SCON 0623625

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 412

0120023401

!!"#$%

56769  

!!&%'()*+,-#

5+7+)2/#!7%!./%)2+7#/%)!7%
802/#)!301(69:(#);
5#1)0*2+!<17+$%12#!7%
=%>0%/($%12#!7%!?1)6/(,-#
@(20+,-#!5+7+)2/+*!7%
./%)2+7#/%)!7%!802/#)
301(69:(#)

!!.%/'012+)

!!3+10+()

!!4+*%!5#1#)6#
!

ABCDEFGHIJEKELCMENIKOIPMOLCEKHMOLIKOIAOMQBFHIKOIRDCMHLISDTBUVIWBHLIXIJHTLDNCEIABCDEFGH!
SOTLEYOZIKHIABLCOZE
[\]^_`abcdcefgha\]bh]fgcdhabh`ahaijkfghaj]ihg`cdhl
.%)>0()+/!:#/m 57n

4330oo3p4440qq
r#s1*#+7!7%!2#7#)!./%)2+7#/%)t!.r4!u!
r#s1*#+7!7%!2#7#)!./%)2+7#/%)t!v&@!u

r@4!w!r%)%1x#*x($%12#!7%!@()2%$+)!4()6+()!y#7#)!#)!r(/%(2#)!=%)%/x+7#)

2Comprovante
92 2CENE
2(0623919)
5  SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 413

020

0120023401

!!"#$%

56769  

!!&%'()*+,-#

!!.%/'012+)

!!3+10+()

!!4+*%!5#1#)6#
!

5+7+)2/#!7%!./%)2+7#/%)!7%
802/#)!301(69:(#);

ABCDEFGHIJEKELCMENIKOIPMOLCEKHMOLIKOIAOMQBFHIKOIRDCMHLISDTBUVIWBHLIXIJHTLDNCEIABCDEFGH!

5#1)0*2+!<17+$%12#!7%
=%>0%/($%12#!7%!?1)6/(,-#

.%)>0()+/!:#/Y 57Z

@(20+,-#!5+7+)2/+*!7%
./%)2+7#/%)!7%!802/#)
301(69:(#)

^+2+!.+/%6%/Y
i#$%
j$:/%)+/(+*Y
5i.qY
@(20+,-#Y
8v@Y

4330[[3\4440]]

_`a_bacb_d!_eYfgYhh
.&klijm!583n=5?8!j!=j.=j@jim<opj@!&m^<;
bc;c_f;fchabbb_rgg
^%s%/(7#!./#t()u/(+$%12%
.%))#+!/%'0*+/$%12%!wxyz{|}~x~~y}{ {y~yy}~z|~y
!7#!^%:+/2+$%12#!7%!=%6%(2+)!3#(*(/(+)!7+!@%6/%2+/(+!301(6(:+*!7%
4(1+1,+)!7#!301(69:(#!7%!3+6%(u!+!:+/2(/!7%!;!.+/+!+)!i#2+)!4()6+()
7%!@%/t(,#)!j$(2(7+)!+!:+/2(/!7%)2+!7+2+!1-#!6+%/!+!=%2%1,-#!1+!4#12%!7#
?@@i!:#/!s+*2+!7%!?1)6/(,-#!5jij!1#)!2%/$#)!7+!&%'()*+,-#!m/(02/(+!301(6(:+*
t('%12%!1#!301(69:(#;
^#1*#+7!7%!2#7#)!./%)2+7#/%)!.^4!!
^#1*#+7!7%!2#7#)!./%)2+7#/%)!&@!

^@4!r!^%)%1t#*t($%12#!7%!@()2%$+)!4()6+()!m#7#)!#)!^(/%(2#)!=%)%/t+7#)

2Comprovante
92 2CENE
2(0623962)
5  SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 414

020

Consulta Regularidade do Empregador

1 de 1

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão
Social:
Endereço:

02.213.325/0001-88
PLUGNET COM E REPRESENTACOES LTDA
R GENERAL ABREU E LIMA 222 / ROSARINHO / RECIFE / PE /
52041-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:06/11/2019 a 05/12/2019
Certificação Número: 2019110601381612554825
Informação obtida em 21/11/2019 15:12:16
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Certidão FGTS (0625131)
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21/11/2019 15:10

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

NOTA TÉCNICA - 2ª FASE
Procedimentos de análise da Liquidação da despesa
01 - A documentação apresentada está de acordo com a natureza da despesa
realizada?
sim
02 - Os cálculos constantes do documento hábil apresentado apresentam-se
regulares?
sim
03 - O documento apresentado está regular?
sim
04 - O valor constante do documento está de acordo com as cláusulas pactuadas?
sim
05 - Consta no processo a respectiva nota de empenho?

sim
06 - O objeto do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a descrição da
nota de empenho?
sim
07 - A data de emissão do documento fiscal ou equivalente é igual ou posterior à data
da nota de empenho?
sim
08 - O documento fiscal ou equivalente encontra-se devidamente atestado?
sim
09 - O documento fiscal ou equivalente é válido?
sim
10 - O valor do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a nota de
Nota Técnica - 2ª Fase SGF 0625132

SEI 0000727-88.2019.6.02.8000 / pg. 416

empenho?
sim
11 - No caso de material (consumo/permanente), a classificação contábil está correta?
12 - Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à seguridade social estão atualizados?
sim
13 - É necessário reforçar a nota de empenho?
não informado pela gestão
14 - O contrato está vigente?
sim
15 - Observações:

Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 21/11/2019, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625132 e o código CRC 03D4474E.
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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
: 0000727-88.2019.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
PE 55/2019. Extensão de garantia e suporte ASSUNTO
:
Storage HPE 3PAR. Aquisição. Pagamento.

Parecer nº 2474 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Análise de Pagamento
(Art. 2º, XI, da Resolução TRE-AL nº 15.761/2016)
Objeto:
Contratado:

Valor:

Aquisição de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR
PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ N.º
02.213.325/0001-88

R$ 154.998,00 (cento e cinquenta e quatro mil novecentos e
noventa e oito reais)

Trata-se de procedimento de aquisição de extensão de
garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, seguindo as
especiﬁcações estabelecidas nos Anexos I e I-A do Edital do Pregão
Eletrônico n.º 55/2019 (0601685), no valor de R$ 154.998,00 (cento e
cinquenta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais),
concretizada mediante Nota de Empenho (0611721), cujo
recebimento
foi
devidamente
conﬁrmado
pela
contratada
(0612628), o que ensejou na entrega do referido produto e
consequente expedição da Nota Fiscal n.º 1174 (0621917).
Após análise da documentação apresentada, nos termos
do papel de trabalho a seguir, entendemos regular o pagamento
relacionado à supracitada nota ﬁscal, desde que este seja
procedido das devidas retenções tributárias.

Wilton Daniel Felix de Lima
Parecer 2474 (0625329)
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Assistente I - ACAGE

De acordo.
À Secretaria de Administração.

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe
ACAGE
PAPEL DE TRABALHO
Verificação
1

2

SIM NÃO SEI

O Contrato ou
equivalente está
vigente?

X

Edital do PE n.º
55/2019 (0601685)

2.1. O valor da
contratação está
empenhado?

X

2019NE000753 (0611721)

2.2. Está de acordo
com os termos
X
contratados?
2.3. O empenho foi
inscrito em Restos
a Pagar?

3

0601685 - Edital PE n.º
55/2019
X

2.4. A inscrição foi
regular?

--

Consta cópia do
instrumento
contratual, termos
de apostilamento
ou instrumento
equivalente?

X

0601685

4.1. A Nota
Fiscal foi
apresentada?

X

NF nº 1174 (0621917)

4.2. Os dados da
Nota Fiscal estão
corretos?

X

4.3. A empresa é
optante pelo
SIMPLES? Juntou
Parecer 2474 (0625329)

--

n/a

X
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Declaração?
Embora não tenha sido feito o
atesto na nota
fiscal, entendemos que foi
sanado com as
observações "Os produtos
foram entregues dentro do
prazo estabelecido,
conferidos e verificada a
conformidade com as
exigências técnicas.",
constantes no Relatório de
Análise Técnica nº 10/2019.
(0621918).

4

4.4. A Nota Fiscal
foi atestada pelo
gestor do contrato?

X

5

O procedimento foi
instruído pelo setor
X
competente
(Gestão)?

Portaria Pres. n.º
423/2019 (0619475)
Nota Técnica - 1ª Fase
(0621935)

6

A COFIN analisou o
procedimento?

Nota Técnica - 2ª Fase
(0625132)

X

7.1. A Nota Técnica
X
1ª fase foi emitida?
7

7.1.1. Todos os
itens foram
observados?

0621935

X

7.1.2. Existe
alguma restrição ao
pagamento?

X

8.1. A Nota Técnica
X
2ª Fase foi emitida?
8

8.1.1. Todos os
itens foram
observados?

0625132

X

8.1.2. Existe
alguma restrição ao
pagamento?

X

Foram
apresentadas as
certidões de
X
regularidades junto
aos órgãos,
conforme o caso:
9

9.1. Apresentou
SICAF?

X

0607794

9.2. FGTS

X

0625131

9.3. INSS

X

Parecer 2474 (0625329)
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9.4. Receita
Federal

X

9.5. Trabalhista

X

0607792 - pág. 3

9.6. Receita
Municipal

X

0607794 e 0623962

X

Prazo de garantia/suporte de
12 (doze) meses

Contrato exige
outras obrigações
10 não citadas?
10.1. Foram
cumpridas?
11

X

0621915
0621918 - Relatório de Análise
Técnica n.º 10/2019.
Recebimento definitivo.

Recebimento
X
provisorio/definitivo

Foram retidos
adequadamente os
12
tributos, conforme
legislação vigente?

X

Ainda não houve a
retenção tributária.

Examinador(a): Wilton Daniel Felix de Lima
Assessora-Chefe: Raquel Helena Paixão Tavares

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 22/11/2019, às 09:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 22/11/2019, às 09:25, 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
0625329 e o código CRC E6A1BA21.
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Parecer 2474 (0625329)

0625329v3
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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 novembro de 2019.

À COFIN
Senhor Coordenador,
Diante do Parecer 2474, 0625329, encaminho os
presentes autos para continuidade dos procedimentos de
pagamento.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2019, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625657 e o código CRC A0910DD9.
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Despacho GSAD 0625657

0625657v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
22/11/19 10:52
NS
USUARIO : MARCIA ELIAS
DATA EMISSAO
: 22Nov19 VALORIZACAO : 22Nov19 NUMERO :
2019NS004555
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
FAVORECIDO
: 02213325/0001-88 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.
TITULO DE CREDITO : 2019NP001167
DATA VENCIMENTO : 28Nov19
OBSERVACAO
TRIBUTOS FEDERAIS - IN RFB 1234/2012 - SOBRE NF 1174. CONTRATAÇÃO DE
EXTENSÃO
DE GARANTIA PARA LONGEVIDADE TÉCNICA(SUPORTE)AO EQUIPAMENTO STORAGE
HPE 3PAR MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA. SEI 72788.2019.
L EVENTO
INSCRICAO
01 521462 2019NE000753
6190
02 531214 2019NE000753

CLAS.CONT CLAS.ORC

VALOR

14.647,31
213110400 33904007
14.647,31

LANCADO POR : 13489652827 - MARCIA ELIAS

UG : 070011 22Nov19 10:52

__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
22/11/19 10:55
USUARIO : MARCIA ELIAS
DATA EMISSAO
: 22Nov19 VENCIMENTO: 22Nov19 NUMERO : 2019DF800774
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
CONTRIBUINTE
: 02213325/0001-88 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.
RECURSOS
: COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO
: 727-88.2019
DOC.ORIGEM 070011 / 00001 / 2019NP001167
PERIODO APURACAO : 22Nov19
PERCENTUAL
:
SIAFI - Documentos Financeiros SGF 0625668
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PERIODO APURACAO : 22Nov19
PERCENTUAL
:
REFERENCIA
:
REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA
: 6190
VALORES
BASE DE CALCULO
:
154998,00
RECEITA
:
14.647,31
MULTA
:
QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA :
009/ 0001 , EM
22/11/19
TOTAL
:
14.647,31
OBSERVACAO
TRIBUTOS FEDERAIS - IN RFB 1234/2012 - SOBRE NF 1174. CONTRATAÇÃO DE
EXTENSÃO
DE GARANTIA PARA LONGEVIDADE TÉCNICA(SUPORTE)AO EQUIPAMENTO STORAGE
HPE 3PAR MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA. SEI 72788.2019.
LANCADO POR : 13489652827 - MARCIA ELIAS
UG : 070011 22Nov19 10:53

__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
22/11/19 10:54
NS
USUARIO : MARCIA ELIAS
DATA EMISSAO
: 22Nov19 VALORIZACAO : 22Nov19 NUMERO :
2019NS004556
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
FAVORECIDO
: 02213325/0001-88 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.
TITULO DE CREDITO : 2019NP001167
DATA VENCIMENTO : 28Nov19
OBSERVACAO
DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.
L EVENTO
INSCRICAO
01 591900 0100000000400C

CLAS.CONT CLAS.ORC

VALOR

140.350,69
LANCADO POR : 13489652827 - MARCIA ELIAS

UG : 070011 22Nov19 10:54

OP 1613
Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 22/11/2019, às 11:25, 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
0625668 e o código CRC F02036E7.
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