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

 

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 10 / 2019

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:

Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para utilização em
escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em cartórios
eleitorais.

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.

Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de
custo reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do
backbone secundário
Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar
de forma exclusiva os enlaces do backbone secundário e contrato derivado da Ata
de RP 11/2018, aumentando efetivamente o desempenho da rede como um todo
Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário
A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência
da intraestrutura de comunicação

3. Lista de requisitos:

A velocidade mínima nomimal não pode ser inferior à velocidade do backbone
secundário da respectiva conexão
O serviço deve ser prestado por uma única empresa, de maneira a facilitar o
gerenciamento através de ponto focal único
Disponibilidade de equipamento UTM de propriedade do TRE/AL no respectivo
escritório remoto ou cartório eleitoral

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

Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que guardam
dependência de conectividade, por meio de infraestrutura de contingência ativa

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrande 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 e Comunicação -
Exercício 2019

Item 05: Redundância de conectividade dos links dos Cartórios Eleitorais

Valor Estimado R$ 334.582,93

Proposta orçamentária de 2019

Serviço de Comunicação de dados

Código de classificação da fonte de recurso: 3390.39.58

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 os
serviços de conectividade do TRE-AL.

8. Expectativa de entrega:

Até maio de 2019.

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

Os serviços desenvolvidos nos cartórios eleitorais e escritórios remotos guardam
necessidade extrema de conectividade com as bases de dados e serviços
informatizados providos pelos equipamentos situados no prédio-sede.

II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
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outros pertinentes;

Não há necessidade de capacitação, vez que o presente serviço será substitutivo de
serviço contratado.

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;

O prazo de entrega tem como limite inicial maio/2019,  dada a complexidade da
contratação, a essencialidade do serviço e a necessidade de 60 dias para a sua
implantação total.

VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Será utilizado equipamento de segurança Firewall de propriedade do TRE/AL que
permitirá o isolamento do tráfego, com o objetivo de permitir a comunicação segura
entre as unidades interconectadas.

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:
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especificações que:
I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento.

II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

O serviço representa a real demanda de conectividade entre as unidades  e o prédio-
sede para o desempenhos de suas atividades.

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.

Os serviços de conexão serão monitorados pelas unidades instaladas nos cartórios
eleitorais e escritórios remotos e pela STI  que na ocorrência de falhas realizarão
chamados e em prazos estabelecidods deverá estar reestabelecido. O não
cumprimento do prazo de restabelecimento dos serviços acarretará sanções e
penalidades.

Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

No entender desta unidade técnica a exigência será suficientemente atendida no Termo
de Referência.

II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI, devendo ser supridas
pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação, conforme o caso e não se
aplicando no caso de software e licenciamentos, dada sua natureza intelectual.

III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI

IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
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pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

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

Maceió, 04 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 04/02/2019, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496016 e o código CRC 9C62BF19.

0000953-93.2019.6.02.8000 0496016v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2019.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0496016)  e, se
possível, autorize o desenvolvimento das providências
administrativas subsequentes, a fim de assegurar o registro
de preços para serviços de conectividade  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 04/02/2019, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496027 e o código CRC C9F48521.

0000953-93.2019.6.02.8000 0496027v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0496016) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
assegurar a contratação de serviço de banda larga de acesso à
Internet para utilização em escritórios remotos da Justiça
Eleitoral em Alagoas.

 
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$ R$ 334.582,93.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 04/02/2019, às 15:39, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496080 e o código CRC 04489250.
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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 serviço

de banda larga de acesso à Internet para utilização em
escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, consoante
Documento de Oficialização de
Demanda (0496016), 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, Diretor-
Geral em exercício, em 05/02/2019, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496242 e o código CRC ADCCA644.

0000953-93.2019.6.02.8000 0496242v1
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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.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504980 e o código CRC 501EFF44.

0000953-93.2019.6.02.8000 0504980v1
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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 11:59, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506362 e o código CRC 0385876B.

0000953-93.2019.6.02.8000 0506362v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

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

Administrativo. Contratação de serviço de banda larga de
acesso à Internet para utilização em escritórios remotos da
Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em cartórios
eleitorais.

 
Senhor Diretor,
 
Tendo em vista a instrução inicial, para fins de

cumprimento do contido no Art. 12, § 7.º, inciso IV, da
Resolução CNJ n.º 182/2013, submeto à consideração
superior de Vossa Senhoria a indicação, para composição
da Comissão de Planejamento da Contratação como integrante
administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado no
Gabinete desta Secretaria de Administração.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/02/2019, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508785 e o código CRC 39E9EE90.

0000953-93.2019.6.02.8000 0508785v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

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

Tecnologia da Informação (0496080) e de Administração
(0508785), e o Documento Oficial de Demanda (0496016), 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 serviço de banda
larga de acesso à Internet para utilização em escritórios remotos da
Justiça Eleitoral em Alagoas, como integrantes demandante
e técnico, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o
Chefe da Seção de Gestão de Infraestrutura, bem como, para atuar
como integrante administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira Moura.

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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509480 e o código CRC 60DDE233.

0000953-93.2019.6.02.8000 0509480v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000953-93.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

 

Decisão nº 683 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Após a análise do presente feito, sobretudo quanto à

manifestação sobre a necessidade da contratação de serviço de banda
larga de acesso à internet para utilização em escritórios remotos da
Justiça Eleitoral, notadamente em cartórios eleitorais (0506362), ratifico
as indicações constantes na conclusão endereçada a esta Presidência pela
Diretoria-Geral no evento 0509480, que se referem ao constante nos eventos
0496080 e 0508785.

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.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509745 e o código CRC 9E58D2FE.

0000953-93.2019.6.02.8000 0509745v2

Decisão 683 (0509745)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 14



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 114/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL

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

0000953-93.2019.6.02.8000,
 
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de

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

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento para contratação de

serviço de banda larga de acesso à Internet para utilização em escritórios
remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em Cartórios
Eleitorais, consoante descrição no Documento de Oficialização de Demanda,
composta pelos servidores Daniel Macêdo de Carvalho Souto, Cristino
Hermano de Bulhões e Rodrigo Ferreira Moura, como integrantes das
unidades demandante, técnica e administrativa, respectivamente.

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

Maceió, 14 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.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514155 e o código CRC 50683700.

0000953-93.2019.6.02.8000 0514155v5

Publicador_DJE nº 20190048
Disponibilização: 14/03/2019
Publicação: 15/03/2019
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 118/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL

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

0000953-93.2019.6.02.8000,
 
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de

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

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento para contratação de

serviço de banda larga de acesso à Internet para utilização em escritórios
remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em Cartórios
Eleitorais, consoante descrição no Documento de Oficialização de Demanda,
tendo como integrantes demandante e técnico, respectivamente, o
Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, bem como, para atuar como integrante administrativo, o
servidor Rodrigo Ferreira Moura.

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

revoga a Portaria Presidência nº 114, de 14 de março de 2019.
 

Maceió, 15 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 18/03/2019, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514551 e o código CRC 30F57378.

Publicador_DJE nº 20190051
Disponibilização: 19/03/2019
Publicação: 20/03/2019
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 
Certifico, para os devidos fins, a publicação da Portaria

Presidência nº 118/2019 (0514551) no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral em Alagoas - DEJEAL, edição 051, págs. 6/7, de 20/03/2019.
O referido é verdade. Dou fé.

 

Documento assinado eletronicamente por NILDSON MENDES SAMPAIO, Técnico
Judiciário, em 20/03/2019, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516987 e o código CRC 2B012346.

0000953-93.2019.6.02.8000 0516987v2
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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 118/2019

(0514551) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas
- DEJEAL, nos termos da Certidão 0516987, determino o
encaminhamento do presente procedimento às Secretarias de
Administração e de Tecnologia da Informação para ciência aos
interessados e continuidade do feito.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/03/2019, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517009 e o código CRC BA481844.

0000953-93.2019.6.02.8000 0517009v1

Despacho GDG 0517009         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 19



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 16:14, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517883 e o código CRC 689602B2.

0000953-93.2019.6.02.8000 0517883v1
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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
 

Atualmente a interconexão entre os cartórios eleitorais, escritórios remotos da Justiça
Eleitoral em Alagoas e o Data Center Principal, localizado no Prédio Sede do TRE/AL, é
realizada por meio de malha de comunicação MPLS, que não conta com meios de
comunicação alternativos que poderiam ser utilizados em caso de inoperância dos
mesmos, salvo aquelas localidades servidas por enlace contratados por meio da Ata de
RP 11/2018.

Todavia, a AJ-DG por meio do Parecer 343, doc. 0505481, entendeu que inviável a
prorrogação dos serviços ofertados pela Ata de RP 11/2018.

Neste contexto, como forma de mitigar a interrupção de serviços e do atendimento ao
eleitor é sugerido, por meio deste documento, o registro de preço para eventual
contratação de enlaces de acesso à Internet em banda larga adicionais para serem
utilizadas em conjunto com equipamento do tipo firewall com o fim de viabilizar a
criação de meios de comunicação redundantes.

2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação
local.

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):

Por se tratar de contração de meio de comunicação, várias empresas operadoras de
telecomunicações podem fornecer os serviços.

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

Ata de RP TRE/AL nº 11/2018
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5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

Não se aplica por se tratar de solução específica.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de acesso à Internet.

7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

A solução pretendida trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias
tecnologias tais como ADSL, Wireless, fibra óptica, entre outras.

8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de acesso à Internet.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de acesso à Internet.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de acesso à Internet.

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

O valor estimado para a contração é de R$ 132.000,00, tendo por base o atendimento
de até 42 (quarenta e duas) zonas, ou seja, o dobro da abrangência e do custo da Ata
de RP TRE/AL nº 11/2018.

12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

Os cartórios eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas possuem
malha de comunicação MPLS e a solução pretendida é essencialmente composta por
acessos de baixo custo em banda larga, englobando os cartórios eleitorais de maior
quantitativo de eleitores, espera-se minimizar o tempo de inoperância devido a
interrupções de comunicação do circuito principal.

Não há possibilidade de prorrogação dos serviços derivados da Ata de RP nº 11/2018,
na forma do  Parecer 343, doc. 0505481, da AJ-DG.

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

Registro de preço para eventual contratação de serviço de conexão dedicada à Internet
em banda larga para Cartórios Eleitorais, para prover redundância de conectividade.

14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à
necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e inoperância de
serviços e sistemas informatizados.

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

Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN)
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para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado;
Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os
cartórios eleitorais e escritórios remotos.

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará

a criação de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção
de serviços prestados aos eleitores nos cartórios abrangidos.
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.

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

Vide o Item 11 dos Estudos Preliminares; sendo que a despesa será coberta pelo
Orçamento de TI - Exercício 2019.

19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

Será necessária a aquisição adicional de equipamentos Firewall para os cartórios que
utilizarem a solução. Não será necessária a disponibilização de recursos humanos
adicionais.

19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):

Por se tratar de um serviço de natureza contínua, somente poderá ser descontinuado
através da sua substituição por serviço similar.

19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

O objeto tende a tratar a transição do atual contrato derivado da Ata de RP TRE/AL nº
11/2018.

19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

Com a existência de vários possíveis fornecedores da solução não haverá dependência
tecnológica.

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 prestação de serviços de comunicação de dados, consistindo de serviço de
natureza continuada.

20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Pagamento mensal após a prestação dos serviços.

20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):
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Como sugestão, apesar de se tratar de vários locais onde serão prestados os serviços,
a adjudicação deverá ser em lote, ou seja, fornecido por uma única empresa, para
termos apenas um ponto focal de contrato e evitar a pulverização das ações de
suporte.

20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):

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

Por conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário, acrescida da
necessidade de aquisição de equipamentos Firewall por meio de outro procedimento, 
indicamos a modalidade de registro de preços.

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

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

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

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

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

A fonte dos recursos financeiros será indicada pela Coordenadoria de Orçamento e
Finanças. A classificação da despesa, segundo o tipo de item a ser adquirido é
categorizada como contratação de serviços de comunicação de dados - TI.

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

A contratação deverá ser realizada por período de 12 meses, renováveis ao critério de
Administração e de acordo com a legislação aplicável.

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

Na forma da Portaria 118, doc. 0514551:

Integrante Demandante:

Coordenador de Infraestrutura

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

Chefe da Seção de Suporte Operacional

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

 

Integrante Administrativo:

Nome:  Rodrigo Ferreira Moura

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

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

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração

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

21. Análise de Riscos:

 

Risco 1

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

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2

Ausência de solução de
continuidade para casos de
indisponibilidade do enlace
principal dos cartórios
eleitorais abrangidos pela
solução

Paralisação do serviço
de acesso à Internet

e consequente
inoperância de
sistemas online

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Não há solução de
mitigação. N/A

 

Risco: Atraso na aquisição

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Estudos Preliminares COINF 0517900         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 25



Risco 2
Média 2

Aumento do risco em caso
de inoperância do acesso
principal dos cartórios
eleitorais abrangidos pela
solução

Paralisação do serviço
de acesso à Internet
e consequente
inoperância de
sistemas online

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Não há solução de
mitigação. N/A

 

Risco 3

Risco: Atraso na entrega da solução

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2

Ausência de solução de
continuidade para casos de
indisponibilidade do enlace
principal dos cartórios
eleitorais abrangidos pela
solução

Paralisação do serviço
de acesso à Internet
e consequente
inoperância de
sistemas online

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Não há solução de
mitigação. N/A

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Lista de Potenciais Fornecedores

 Fornecedor

1

Nome: Embratel

Sítio: http://www.embratel.com.br

Telefone:

E-mail:
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E-mail:

Contato:

2

Nome: Aloo

Sítio: http://www.aloo.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

3

Nome: BSB

Sítio: http://www.bsbtecnologia.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

4

Nome: Intelig

Sítio: http://www.intelig.com.br

E-mail:

Contato:

5

Nome: Veloo

Sítio: http://www.veloo.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

6

Nome: VCnet

Sítio: http://www.vcnet.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

Nome: Oi
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7

Sítio: http://www.oi.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

Maceió, 21 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/03/2019, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 21/03/2019, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 27/03/2019, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517900 e o código CRC DF296359.

0000953-93.2019.6.02.8000 0517900v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.
Ao Gabinete da SAD
Ao servidor Rodrigo Ferreira Moura - Membro da Equipe

de Planejamento - Portaria 118/2019 - 0514551
 
Sr. Membro,
 
Informo que os Estudo Preliminares da contratação em

tela, doc. 0517900, 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 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520026 e o código CRC C0914530.

0000953-93.2019.6.02.8000 0520026v1
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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 8 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

02. Quantidade 47 enlaces de acesso à Internet em Banda Larga

03. Resumo da Especificação do
Objeto

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

Todavia, de forma resumida temos:

Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local.

04. Valor Estimado
O valor estimado para a contração é de R$ 132.000,00, tendo por base o atendimento de até 42 (quarenta e duas)
zonas e postos de atendimento e outros 05 (cinco) escritórios remotos, a exemplo do almoxarifado, ou seja, o
dobro da abrangência e do custo da Ata de RP TRE/AL nº 11/2018.

05. Justificativa

Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual Private Network (VPN) sobre a
Internet, como backup para interligação dos cartórios eleitorais em caso de eventuais inoperâncias da rede
principal baseada em MPLS.

Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais, aliviando o tráfego por
meio da rede MPLS

Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos

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

07. Adjudicação Por Item
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de TI.
09. Local de Entrega Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem de Fornecimento própria.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em
Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em
cartórios eleitorais. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preços para eventual contratação de até 47 (vinte)
 enlaces de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, notadamente em cartórios eleitorais, conforme proposta
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orçamentária 2019, como medida de viabilização de
migração/redundância progressiva backbone secundário do TRE/AL e
substituição ao contrato derivado da ATA RP TRE/AL 11/2018.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual
Private Network (VPN) sobre a Internet, como backup para interligação dos
cartórios eleitorais em caso de eventuais inoperâncias da rede principal baseada
em MPLS.

Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais,
aliviando o tráfego por meio da rede MPLS

Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce
no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a contratação de serviços alternativos de conectividade pode ser
frequente, considerando mudança de cartórios, possibilidade de criação de
unidades itinerantes, vez que não os serviços suportados não podem sofrer
solução de continuidade;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de links
efetivamente necessários, entre outras razões porque se anuncia um mudança na
quantidade, localização e abrangência dos cartórios eleitorais.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de
custo reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do
backbone secundário
Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar
de forma exclusiva os enlaces do backbone secundário, aumentando efetivamente
o desempenho da rede como um todo
Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário
A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência
da intraestrutura de comunicação

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

Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN)
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado;
Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os
cartórios eleitorais e escritórios remotos.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico

de TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda
de dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.

Outrossim, está prevista no Plano de Contratações de Soluções
de Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2017, na Seção II,
Alterações no contrato de serviços para conectividade de dados entre o
TRE/AL e os Cartórios Eleitorais (backbone secundário).
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 0000953-93.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará
a criação de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção
de serviços prestados aos eleitores nos cartórios abrangidos.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

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

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, a solução
pretendida trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias
tecnologias tais como ADSL, Wireless, fibra óptica, entre outras.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

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

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

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

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
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sua assinatura, sendo que o Contrato de prestação de serviço derivado da
ordem de fornecimento terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis na
forma e limites de Lei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABNT NBR 16264:2016 
Cabeamento estruturado residencial
    
ABNT NBR 16521:2016 
Cabeamento estruturado industrial    
    
ABNT NBR 16415:2015 
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado    
    
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
    
ABNT NBR 14565:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers    
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

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

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
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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) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento dos serviços.

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

Item 1

Acesso à Internet em Banda Larga

 

1. Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de
empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado para acesso à
internet em banda larga;

2. A solicitação de ativação será sob demanda;

3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas
eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª,
26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

4. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais;

5. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nestes
endereços;

6. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da
Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82)
2122-7753;

7. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;
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8. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às
condições de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA;

9. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços
ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação de documento
oficial;

10. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por
pessoa jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de
características similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão;

11. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;

12. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6;

13. Todos os enlaces devem ter as velocidade:

1. Download: 10 Mbps;

2. Upload: 03 Mbps;

14. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre
(banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2
do modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação
utilizado;

15. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de
conexão de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos
neste caso o acesso de última milha,  apenas 20% do total de conexões
demandadas poderá ser efetivada por wireless, consideranda cada ordem de
fornecimento, salvo justificativa por escrito da contratada e aprovada pela
Administração;

16. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface padrão
FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado diretamente na rede interna do
TRE-AL (Equipamento switch);

17. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser
fornecido pela CONTRATADA, em regime de comodato;

18. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados
trafegada;

19. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo ou
dinâmico, visível através da Internet (endereço público);

20. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL;

21. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que
eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de
funcionamento;

22. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados a
partir da abertura do chamado técnico;

23. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor da
fatura relativa ao respectivo mês de ocorrência;

24. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional, por meio
de ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de sítio na
Internet;

25. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por
meio da Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela
CONTRATA por um período mínimo de 60 (sessenta dias);

26. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias
corridos para envio de gravações telefônicas de atendimento realizado durante o
período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3, através de e-mail
ou mídia óptica;

27. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos;

28. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico
diretamente com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato
deverá obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento, por meio de
ligação gratuita;

29. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA deverá
manter cadastro do enlace contratado contendo informações do local da
instalação, tais como: pessoa de contato, número telefônico, horário de
funcionamento e endereço;

30. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o
número da ocorrência para o devido acompanhamento;

31. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de
internet bem como os números telefônicos para abertura de chamados,
objetivando a verificação de adequação;

32. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, mesmo
quando for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da
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CONTRATADA ou qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o
cumprimento do serviço;

33. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da
abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema
e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;

34. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica
do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL
não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto
até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA;

35. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos:

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas
no mês e o status;

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão
sendo tratadas e qual o status;

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que
foram fechados no mês.

36. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder às
solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados;

37. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que,
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço.

38. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de instalação
(único), mensal e de mudança de endereço do enlace;

39. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global,
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e 12
(doze) valores mensais;

40. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a
critério da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente;

41. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1% (um
por cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso;

42. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança de endereço
de cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15% (quinze por
cento) do valor global do contrato;

43. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com
características superiores;

44. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da
proposta da licitante.

 

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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

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

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.

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

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

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

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.

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 Ordem de Fornecimento, no

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

1. No caso de atraso injustificado na entrega 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

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

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

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de chamados sem solução.
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iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do registro
de preços com a Contratada.

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

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

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

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

Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação
local.

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

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

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

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa,o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item
da Ata Descrição Qtd.

Solicitada
Endereço

de Ativação
Valor de

Instalação
(R$)

Valores de mensalidade
no exercício (R$)

Valor
Total
(R$)

       
       

TOTAL:  

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

Quatitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY 
 

Quatitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 002/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE TI.

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

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

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 28 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/03/2019, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520740 e o código CRC 447EC15A.

0000953-93.2019.6.02.8000 0520740v5
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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 março de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0520740, 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 28/03/2019, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520771 e o código CRC 4E902EB0.

0000953-93.2019.6.02.8000 0520771v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2019.
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 29/03/2019, às 07:58, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521156 e o código CRC 93A41E12.

0000953-93.2019.6.02.8000 0521156v1
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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 abril de 2019.
À Direção-Geral.
Assunto: Aprovação. Termo de Referência.
 
Senhor Diretor,
 
Aprovando Termo de Referência de evento

SEI 0520740, 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 04/04/2019, às 21:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524861 e o código CRC DD68D91D.

0000953-93.2019.6.02.8000 0524861v1
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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.
Considerando a informação contida no

despacho 0524861, 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 ao registro de preços para
eventual contratação de enlaces de acesso à internet em Banda
Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/04/2019, às 09:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525013 e o código CRC 91740022.

0000953-93.2019.6.02.8000 0525013v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0525013, 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 05/04/2019, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525193 e o código CRC 77FB1DBF.
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Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De: "Daniel Souto" <danielsouto@tre-al.jus.br> 

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

Data: 05/04/2019 11:55 AM

Assunto: Re: Termo referência resumido. Enlaces. Cotação.

Ana Paula,

Favor desconsiderar o Termo para fins de cotação anteriormente enviado e considerar o presente.

Acrescentei uma observação inicial com a finalidade, a princípio, de auxiliar a confecção de planilha de média.

Att.

From: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
To: "Daniel Souto" <danielsouto@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 05 Apr 2019 10:45:32 -0300
Subject: Termo referência resumido. Enlaces. Cotação.

Bom dia Daniel,

Peço,  por  gentileza,  para  juntar  ao  PA  0000953-93.2019.6.02.8000,  que  trata  de  registro  de  preços  para
contratação de enlaces de acesso à internet, o termo de referência resumido e sem constar o valor estimado
para a contratação, a fim de que possamos enviar aos possíveis fornecedores.

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

Daniel Macêdo
Coordenador de Infraestrutura
TRE/AL
Fone: (82) 2122-7740
e-mail: danielsouto@tre-al.jus.br

As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo
protegido por Lei e pela Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (Res. TSE nº 23.501, de
19.12.2016).
Caso não seja o destinatário, saiba que a leitura, a retransmissão, a distribuição, a divulgação ou cópia são
proibidas.
Favor apagar as informações e notificar o remetente.
O uso impróprio será tratado conforme as normas de segurança da Justiça Eleitoral e a legislação em vigor.
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Telefones: 82 2122-7712/7711

[2] Arquivo:
Termo_Cotaçao_0000953-93.2019.6.02.8000_201090405.pdf

Tamanho:
97k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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Acesso à Internet em Banda Larga

 Custo de Instalação, custo mensal, eventuais custos de desinstalação e mudança de endereço 
devem ser informados de forma unitária, sendo o total de enlaces a serem registrados = 47 
(quarenta e sete)

1.Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de
empresa  especializada  para  fornecimento  de  enlace  dedicado  para  acesso  à
internet em banda larga;

2.A solicitação de ativação será sob demanda;

3.É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas
eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª,
27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

4.Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais;

5.Caso a LICITANTE entenda ser  pertinente,  poderá realizar vistoria nestes
endereços;

6.A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia
da  Informação  do  TRE-AL  através  do  e-mail  segi@tre-al.jus.br ou  pelo
telefone (82) 2122-7753;

7.O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

8.Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às
condições de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA;

9.A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos
serviços  ofertados  na  área  abrangida,  comprovada  pela  apresentação  de
documento oficial;

10.A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido
por pessoa jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços
de características similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão;

11.O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;

12.Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6;

13.Todos os enlaces devem ter as velocidade:

1.Download: 10 Mbps;

2.Upload: 03 Mbps;
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14.A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda
livre  (banda efetiva  IP),  descontando qualquer overhead de  protocolos  até  a
camada 2 do modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de
comunicação utilizado;

15.Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de
conexão de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos
neste  caso  o  acesso  de  última  milha,   apenas  20%  do  total  de  conexões
demandadas poderá ser  efetivada por wireless,  consideranda cada ordem de
fornecimento,  salvo  justificativa  por  escrito  da  contratada  e  aprovada  pela
Administração;

16.A comunicação  final  deverá  ser  disponibilizada  por  meio  de  interface
padrão FastEthernet ou GigabitEthernet a ser  conectado diretamente  na rede
interna do TRE-AL (Equipamento switch);

17.Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser
fornecido pela CONTRATADA, em regime de comodato;

18.A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de
dados trafegada;

19.Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo
ou dinâmico, visível através da Internet (endereço público);

20.Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não
sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL;

21.O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em
que  eventuais  problemas  forem  detectados  e  até  seu  retorno  às  condições
plenas de funcionamento;

22.O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados
a partir da abertura do chamado técnico;

23.Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor
da fatura relativa ao respectivo mês de ocorrência;

24.Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional,
por meio de ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de
sítio na Internet;

25.Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por
meio da  Central  de Atendimento deverão ser  gravados e  armazenados pela
CONTRATA por um período mínimo de 60 (sessenta dias);
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26.Sempre  que  solicitado,  a  CONTRATADA terá  um prazo máximo de  03
(três)  dias  corridos  para  envio  de  gravações  telefônicas  de  atendimento
realizado durante o período de armazenamento exigido, em arquivo formato
MP3, através de e-mail ou mídia óptica;

27.Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos;

28.Não  serão  aceitos  para  fins  de  abertura  de  chamado,  contato  telefônico
diretamente  com  qualquer  representante  da  CONTRATADA.  O  primeiro
contato deverá obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento,
por meio de ligação gratuita;

29.Para  a  abertura  de  chamado  através  sítio  na  Internet  a  CONTRATADA
deverá manter cadastro do enlace contratado contendo informações do local da
instalação,  tais  como:  pessoa  de  contato,  número  telefônico,  horário  de
funcionamento e endereço;

30.Na  conclusão  da  abertura  do  chamado  técnico,  deverá  ser  gerado  e
fornecido o número da ocorrência para o devido acompanhamento;

31.A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL
do  sítio  de  internet  bem  como  os  números  telefônicos  para  abertura  de
chamados, objetivando a verificação de adequação;

32.O suporte técnico ocorrerá  sem nenhum ônus adicional  para o TRE-AL,
mesmo quando for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos
da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o
cumprimento do serviço;

33.A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da
abertura  do  chamado  na  Central  de  Atendimento  disponibilizada  pela
CONTRATADA,  até  o  momento  da  comunicação  da  solução  definitiva  do
problema e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;

34.Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe
técnica do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso
o  TRE-AL  não  confirme  a  solução  definitiva  do  problema,  o  chamado
permanecerá  aberto  até  que  seja  efetivamente  solucionado  pela
CONTRATADA;

35.A listagem de  chamados  deverá  estar  disponível  por  meio  de  relatórios
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos:

Anexo Termo_Cotaçao_0000953-93.2019.6.02.8000_201090405. (0525513)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 48



1.Chamados  Abertos  no  Período:  Relatório  com todas  as  ocorrências
abertas no mês e o status;

2.Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que
estão sendo tratadas e qual o status;

3.Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que
foram fechados no mês.

36.A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder
às solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados;

37.A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações
a que, eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação
e manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço.

38.Para  efeito  de  certame  licitatório  deverão  ser  fornecidos  os  valores  de
instalação (único), mensal e de mudança de endereço do enlace;

39.Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global,
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e
12 (doze) valores mensais;

40.O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a
critério da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente;

41.O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1%
(um por cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso;

42.Os valores  totais  referentes  aos  serviços  de  instalação e  de mudança  de
endereço de cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15%
(quinze por cento) do valor global do contrato;

43.As especificações apresentadas são mínimas,  sendo aceitos serviços com
características superiores;

44.A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da
proposta da licitante.
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E-mail - 0525545

Data de Envio: 
  05/04/2019 13:27:58

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

Para (com cópia oculta):
    ps@oi.net.br
    comercial@velootelecom.com.br
    veloonet@veloonet.com.br
    jairoribeiro@velootelecom.com.br
    comercial@vcnet.com.br
    jonatha@vcnet.com.br
    eliane.b@tely.com.br
    leonardo@tely.com.br
    manoel.silva@claro.com.br
    ana.lamin@alootelecom.com.br
    comercial@alootelecom.com.br
    geison.costa@alootelecom.com.br
    sergio@alootelecom.com.br
    comercial@worldnet.psi.br
    andregugel@worldnet.psi.br
    diogenes.wendell@worldnet.psi.br
    contato@mendex.com.br
    rodrigo@mendex.com.br
    fernando@logitel.com.br
    logitel@logitel.com.br
    fabriciochaves@gmail.com
    contato@valesat.com
    rogerio@valesat.com
    sergio@apis.com.br
    atendimento@alootelecom.com.br
    aline.asouza@telefonica.com
    clicknetbrasil@gmail.com
    carloshenrique@acesso10.net.br
    contato@provedortcnet.com.br
    comercial2@provedortcnet.com.br
    corporativo@caetenet.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante registro de preços, para o
fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à internet em banda larga para as Unidades da
Justiça Eleitoral, com as seguintes condições:

* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª,
7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço:

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps; Upload: 03 Mbps;

Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único), MENSAL e de
MUDANÇA DE ENDEREÇO do enlace. 

Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar por e-mail.
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Atenciosamente.

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

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

Anexos:
    Anexo_0525513_Termo_Cotacao_0000953_93.2019.6.02.8000_201090405._Enlaces_Internet._Cartorios_Eleitorais._TREAL.pdf
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De: "Aline  De Alcantara Souza" <aline.asouza@telefonica.com> 

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

Data: 06/04/2019 10:19 PM

Assunto:
[seic] RES: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga.
TREAL

Ana Paula,

Bom dia!

Só temos cobertura em Maceió e só atendemos com Link Dedicado. Não participamos de
contratação com banda larga.

Atenciosamente,

Aline de Alcântara Souza
Gerente de Negocios - Especialista Governo
Diretoria de Governo | Gerencia Governo FSP
Av. Barão de Maruim, 304. Centro.
CEP 49010-340 | Aracaju-SE
Tel + 55 79 998896939 / 79 3021-8074 /79 3021-8057
aline.asouza@telefonica.com
www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br

Mensagem Confidencial
Conforme disposto na Política de Classificação das Informações da Vivo, as
informações existentes nesta mensagem foram classificadas como CONFIDENCIAIS e são
para conhecimento e uso específico dos seus destinatários, sendo seu sigilo protegido
por lei e seu uso regulado pelas políticas internas da Vivo. Caso não seja
destinatário da mesma, saiba que a leitura, cópia e/ou divulgação por sua parte são
indevidas e terminantemente proibidas. Caso tenha recebido esta mensagem
indevidamente, solicita-se a devolução da mesma para o remetente informando o
recebimento indevido. Caso seja o destinatário da mesma, lembramos da sua
responsabilidade no tratamento das informações confidenciais, desde sua criação,
manipulação, divulgação até seu correto descarte, previstos na Política acima citada.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de abril de 2019 13:28
Assunto: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante
registro de preços, para o fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à
internet em banda larga para as Unidades da Justiça Eleitoral, com as seguintes
condições:

* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas
Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª,
26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;
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* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço:

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-
eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03 Mbps;

Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único),
MENSAL e de MUDANÇA DE ENDEREÇO do enlace.

Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar 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

________________________________

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede
contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda
notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este
mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía
y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged and confidential
information intended only for the use of the individual or entity named above. If the
reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that
any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly
prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please
immediately reply to the sender that you have received this communication in error
and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode
conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou
entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado
de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar
proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro,
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rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua
destruição
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De: Paulo Sergio Alves De Moraes <ps@oi.net.br> 

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

Data: 08/04/2019 12:02 PM

Assunto:
[seic] RES: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga.
TREAL

Ana Paula, bom dia!

Infelizmente não atendemos as exigências do termo de referência, não posso passar
proposta.

Ats,

Paulo Sergio Alves De Moraes
Vendas Corp. Gf Legislativo/Judiciario
Diretoria Clientes Corporativos - DF
(85) 988260259
ps@oi.net.br
Endereço: Av. Santos Dumont, 6355 - 2º andar - Bairro Papicu - Fortaleza - CE - CEP
60175-053

A marca acima está legalmente protegida.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: sexta-feira, 5 de abril de 2019 13:28
Assunto: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante registro
de preços, para o fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à internet em
banda larga para as Unidades da Justiça Eleitoral, com as seguintes condições:

* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas
Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª,
26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço:

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-
eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03 Mbps;

Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.
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Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único),
MENSAL e de MUDANÇA DE ENDEREÇO do enlace.

Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar 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

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de
carater confidencial, nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se
voce nao e o destinatario ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso,
divulgacao, copia ou arquivamento sao proibidos. Portanto, se você recebeu esta
mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e
em seguida apague-a.

[2] Arquivo:
Anexo_0525513_Termo_Cotacao_0000953_93.2019.6.02.8000_201090405._Enlaces....pdf

Tamanho:
99k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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De: Jairo Ribeiro <jairoribeiro@velootelecom.com.br> 

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

CC:

Amanda Nobre <amanda.nobre@veloonet.com.br>, Erisson Cavalcante
<erisson@velootelecom.com.br>, Ericson Klayner Xavier Costa
<ericson.costa@velootelecom.com.br>, Melquisedec Santos
<melquisedec.santos@veloonet.com.br>

Data: 08/04/2019 04:38 PM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Boa tarde,

Informo que estamos com a demanda no nosos setor de projetos, pois como envolvem muitos pontos nos interiores, não existe uma tabela pronta,
precisamos fazer um estudo complexo e preciso de custos para poder passar a proposta para formatação de preço e futura licitação. 

Cordialmente,

Jairo Ribeiro
Diretor Comercial

Telefone: +55 82 98862-5051 / +55 82 3023-9393

Endereço: Rua Clarêncio Jucá, 263, Pinheiro - Maceió - AL
E-mail: jairoribeiro@velootelecom.com.br
Site: www.velootelecom.com.br

Em 5 de abr de 2019, à(s) 13:27, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante registro de preços, para o fornecimento de 47
(quarenta e sete) enlaces de acesso à internet em banda larga para as Unidades da Justiça Eleitoral, com as seguintes condições:

* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª,
16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço:

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03 Mbps;

Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único), MENSAL e de MUDANÇA DE ENDEREÇO
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do enlace.

Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar 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

<Anexo_0525513_Termo_Cotacao_0000953_93.2019.6.02.8000_201090405._Enlaces_Internet._Cartorios_Eleitorais._TREAL.pdf>
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Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De: Eliane Barbosa <eliane.b@tely.com.br> 

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

Data: 09/04/2019 05:49 PM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Prezados Senhores,

Agradecemos a confiança na consulta abaixo, no entanto declinamos de oferecer proposta, considerando que não
dispomos de rede para atendimento em todo o estado de Alagoas.

Renovando os votos da mais elevada estima e consideração,

Atenciosamente,

Em sex, 5 de abr de 2019 às 13:27, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante registro de preços, para o
fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à internet em banda larga para as Unidades da Justiça
Eleitoral, com as seguintes condições:

* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª,
10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço:

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03 Mbps;

Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único), MENSAL e de MUDANÇA DE
ENDEREÇO do enlace.

Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.
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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: "Contato ValeSat" <contato@valesat.com> 

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

Data: 10/04/2019 06:14 PM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Prezada Ana Paula,

          Boa tarde!

Conforme solicitado, segue em anexo Proposta Comercial.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,
              Andiara Daher.

Contato: (13) 3856-1230

-----Mensagem Original-----
From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Sent: Friday, April 05, 2019 1:27 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante registro de preços, para o
fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à internet em banda larga para as Unidades da Justiça
Eleitoral, com as seguintes condições:

* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª,
10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço:

                             http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;
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* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03 Mbps;

Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único), MENSAL e de MUDANÇA
DE ENDEREÇO do enlace.

Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar 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

[2] Arquivo: Proposta Link de internet-
TRE-AL.pdf

Tamanho:
258k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Rua XV de Novembro 822 Sala 02 – Centro – Pariquera-Açú Cep 11930-000 – Tel. +55 (13) 3856-1230 

 

PROPOSTA COMERCIAL 
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET  

 
 

Ao  
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
A/C Ana Paula Gomes Silva 
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL 
 
OBJETO: Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à internet em banda larga para as Unidades 
da Justiça Eleitoral, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo_0525513). 
 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 

 

SERVIÇO  QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Custo de Instalação 47 R$ 10.000,00 R$ 470.000,00 

Custo de desinstalação e mudança 
de endereço 

- R$ 5.000,00 - 

 
 

ITEM SERVIÇO 
VELOCIDADE 

(Mbps) 
QTD 
(A) 

VALOR 
UNITÁRIO 

MENSAL (B) 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

A x B = (C)  

VALOR TOTAL 
ANUAL 
(C x 12) 

01 

Enlaces de enlaces de acesso 

à internet em banda larga, 

providos através de conexão de 

fibra óptica, wireless ou 

cabeamento metálico. 

10/3 47 R$ 2.500,00 R$ 117.500,00 R$ 1.410.000,00 

 

 

 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação.  

 

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Conforme Termo de Referência (Anexo_0525513). 
 

 

 
 

NOME:  Rogério Claudionor Mendes RAZÃO SOCIAL:  VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME 

CPF:  290.963.538-46   CNPJ:  07.017.934/0001-85 

CARGO:  Sócio Administrador   ENDEREÇO:  Rua XV de novembro, 822- Sala 02- Centro  

E-MAIL:  rogério@valesat.com   E-MAIL:  contato@valesat.com 

CONTATO: (13) 3856-1230   BANCO:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

AGÊNCIA: 4568 | OP.:  003 | CONTA CORRENTE: 316- 0 

 
PARIQUERA-AÇÚ/SP, 09 DE ABRIL DE 2019. 

 
 

  
 
 
 
 

ROGÉRIO CLAUDIONOR MENDES 
           SÓCIO ADMINISTRADOR 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL   DADOS DA EMPRESA 
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De: Amanda Nobre <amanda.nobre@veloonet.com.br> 

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

CC:

Erisson Cavalcante <erisson@velootelecom.com.br>,  Ericson Klayner Xavier Costa
<ericson.costa@velootelecom.com.br>,  Melquisedec Santos
<melquisedec.santos@veloonet.com.br>,  Jairo Ribeiro
<jairoribeiro@velootelecom.com.br>

Data: 15/04/2019 03:45 PM

Assunto: Re: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Boa tarde!

Ana Paula, segue anexo proposta comercial referente ao Termo de Referência enviado.

OBS: Nosso Diretor Comercial está sendo copiado neste e-mail, o mesmo está a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Amanda.

Em seg, 15 de abr de 2019 às 14:22, Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezada Amanda e Senhores,

Boa tarde,

Alguns esclarecimentos em relação a proposta, por favor:

1- Por que Maceió consta na lista de Cartórios (Pontos A e B, itens 1 e 2)?;

2- A contratação é para registro de preços de 47 enlaces; sendo inicialmente, previsto viabilidade para 20 cartórios, conforme consta no
item 3. No entanto, preciso saber qual a estimativa de valor por enlace, para 47 enlaces.

3- Na proposta consta o custo de ativação/instalação por ponto; mas, não menciona o custo para uma possível mudança de endereço.

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: Amanda Nobre <amanda.nobre@veloonet.com.br>
To: seic@tre-al.jus.br, anasilva@tre-al.jus.br
Cc: Erisson Cavalcante <erisson@velootelecom.com.br>,  Ericson Klayner Xavier Costa
<ericson.costa@velootelecom.com.br>,  Melquisedec Santos <melquisedec.santos@veloonet.com.br>,  Jairo Ribeiro
<jairoribeiro@velootelecom.com.br>
Date: Fri, 12 Apr 2019 19:18:57 -0300
Subject: Re: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Boa noite!

Ana Paula, segue anexo proposta comercial referente ao Termo de Referência enviado.

OBS: Nosso Diretor Comercial está sendo copiado neste e-mail, o mesmo está a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Amanda.
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-

Em 5 de abr de 2019, à(s) 13:27, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante registro de preços, para o fornecimento de 47
(quarenta e sete) enlaces de acesso à internet em banda larga para as Unidades da Justiça Eleitoral, com as seguintes condições:

* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª,
16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço:

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03 Mbps;

Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único), MENSAL e de MUDANÇA DE ENDEREÇO
do enlace.

Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar 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

<Anexo_0525513_Termo_Cotacao_0000953_93.2019.6.02.8000_201090405._Enlaces_Internet._Cartorios_Eleitorais._TREAL.pdf>

--
Atenciosamente,

--
Atenciosamente,
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[2] Arquivo: PTC TRE-AL_JA1204-1-2019.pdf Tamanho: 490k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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PROPOSTA COMERCIAL 
JA1204-1|2019 

Cliente: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 
 
 

Atendendo a solicitação de vocês, temos o prazer e honra de submetermos a vossa apreciação, a 
presente proposta para prestação de serviço IP DEDICADO para ativação no endereço abaixo: 

 
 

ITEM UNIDADE PRODUTO/SERVIÇO                 VALOR UNITÁRIO 
TOTAL 

DE 
PONTOS 

VALOR 
MENSAL 

1 1 IP DEDICADO                                       R$ 830,00 47 R$ 39.010,00 

 
 
Todos os enlaces terão velocidade mínima de Download: 10 Mbps e Upload: 03 Mbps. 
 
CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 
TECNOLOGIA Fibra óptica, padrão Ethernet 
VIGENCIA CONTRATUAL 12 meses 
PAGAMENTO Mensal - postecipado via boleto 
CUSTO DE ATIVAÇÃO 
 
TAXA MUDANÇA DE END. 
 

R$300.372,30  Custo de ativação referente a 47 pontos (Média de R$ 
6.390,90 por ponto). 
R$ 6.390,90. 
 

PRAZO DE ATIVAÇÃO Até 30 dias corridos  apos assinatura do contrato. 
SUPORTE TÉCNICO 24x7  

IMPOSTOS Incluidos. 
Para outras condições tecnológicas como Link IP Dedicado, VPN, CDN, serviços ópticos, hotspot e outros, 
colocamo-nos a disposição para uma visita técnica ou comercial. 
 
 
O aceite desta proposta deverá ser realizado por e-mail, mediante ao preenchimento e assinatura do TERMO 
DE ACEITAÇÃO, e apresentação da seguinte documentação: COPIA DO CONTRATO SOCIAL, 
ULTIMA ALTERAÇÃO (se houver), PROCURAÇÃO (se houver) RG E CPF do representante legal 
ou procurador, 1 COMPROVANTE DE ENDEREÇO (Agua, Luz  ou telefone dos ultimos 90 dias). 
 
Contrato será enviado por e-mail no prazo de até 48horas úteis. Prazo de ativação iniciado após assinatura 
do contrato. 
 
Observação:  
 
Coloco-me a disposição para dirimir qualquer dúvida. 
 
Atenciosamente, 
 
Jairo Ribeiro Maciel Neto 
Diretor Comercial 
82 98862-5051  
comercial@velootelecom.com.br 
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TERMO DE ACEITAÇÃO  

PROPOSTA COMERCIAL – JA1204-1|2019 

NOME: ____________________________________ 

SETOR: ___________________________________ 

CARGO: __________________________________ 

DATA: ____________________________________ 

 
DADOS CONTRATUAIS 

RAZÃO SOCIAL:  

FANTASIA:  

CNPJ:  

INSC. ESTADUAL:  

INSC. MUNICIPAL:  

ENDEREÇO DE CNPJ:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

RESP. LEGAL (SÓCIO):  

EST. CIVIL:  PROFISSÃO:  

RG:  CPF:  

 

DADOS PARA COBRANÇA 

END. P/ COBRANÇA:  

RESP.CONTAS A PAGAR:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

 

DADOS PARA ATIVAÇÃO 

END. ATIVAÇÃO:  

PONTO DE REF:  

RESP. TÉCNICO:  

RG OU CPF  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

Indispensavel apresentação da COPIA DO CONTRATO SOCIAL, ULTIMA ALTERAÇÃO (se houver), 
PROCURAÇÃO (se houver) RG E CPF do representante legal ou procurador, 1 COMPROVANTE DE 
ENDEREÇO (Agua, Luz  ou telefone dos ultimos 90 dias). 

 
 
                            
                             CARIMBO 
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E-mail - 0529503

Data de Envio: 
  15/04/2019 17:06:52

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@vcnet.com.br
    jonatha@vcnet.com.br
    manoel.silva@claro.com.br
    ana.lamin@alootelecom.com.br
    comercial@alootelecom.com.br
    geison.costa@alootelecom.com.br
    sergio@alootelecom.com.br
    contato@mendex.com.br
    rodrigo@mendex.com.br
    fernando@logitel.com.br
    logitel@logitel.com.br
    fabriciochaves@gmail.com
    sergio@apis.com.br
    atendimento@alootelecom.com.br
    clicknetbrasil@gmail.com
    carloshenrique@acesso10.net.br
    contato@provedortcnet.com.br
    comercial2@provedortcnet.com.br
    corporativo@caetenet.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula G. Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
82 2122-7711/7712

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante registro de preços, para o
fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à internet em banda larga para as Unidades da
Justiça Eleitoral, com as seguintes condições:

* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª,
7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço:

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps; Upload: 03 Mbps;

Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único), MENSAL e de
MUDANÇA DE ENDEREÇO do enlace. 
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Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar 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:
    Anexo_0525513_Termo_Cotacao_0000953_93.2019.6.02.8000_201090405._Enlaces_Internet._Cartorios_Eleitorais._TREAL.pdf
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De: Ana Cláudia Lamin <ana.lamin@alootelecom.com.br> 

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

CC:
Geison Costa <geison.costa@alootelecom.com.br>, Pryscylla
Bastos <pryscylla.bastos@alootelecom.com.br>

Data: 15/04/2019 05:27 PM

Assunto:
[seic] RES: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga.
TREAL

Prezada Ana Paula,

Em nome da FSF Tecnologia S.A, informo que não será possível seguir com a cotação
solicitada.

Att.,

À disposição!

Ana Lamin | Executiva de Negócios
Mobile: +55 82 99122 2107 | Phone: +55 0800 725 3505
Aloo Maceió | R Joaquim Nabuco, 325 - Farol | 57051-410 | Alagoas
________

Conteúdo confidencial. Caso você não seja o real destinatário deste e-mail por favor
notifique o remetente e elimine esta mensagem. Lembre-se do meio ambiente antes de
imprimir este e-mail.
Privileged and confidential. If you are not the intended addressee of this e-mail
please notify the sender and promptly delete this message. Please consider the
environment before printing this email.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 15 de abril de 2019 17:07
Assunto: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula G. Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
82 2122-7711/7712

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante
registro de preços, para o fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à
internet em banda larga para as Unidades da Justiça Eleitoral, com as seguintes
condições:
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* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas
Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª,
26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço:

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-
eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03 Mbps;

Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único),
MENSAL e de MUDANÇA DE ENDEREÇO do enlace.

Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar 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:
MANOEL ROBERTO CARLOS SILVA - Claro NE -

<Manoel.Silva@claro.com.br> 

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

CC:
CAMILLA SOUTO BARBOSA S RAMOS CAMILLS
<CAMILLS@embratel.com.br>

Data: 17/04/2019 11:04 AM

Assunto:
[seic] RES: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga.
TREAL

Ana Paula bom dia.

Camila que nos lê em cópia ira tratar a demanda.

Camila,

Por favor, está na sua carteira.

Manoel Roberto Silva
UNIDADE DE MERCADO CORPORATIVO
Gerente Executivo de Vendas Corporativas - CONNE
T.: 55 82 2121-3150 C.: 55 82 9 9314-8270
Manoel.silva@claro.com.br
Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 15 de abril de 2019 17:07
Assunto: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula G. Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
82 2122-7711/7712

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante
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registro de preços, para o fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à
internet em banda larga para as Unidades da Justiça Eleitoral, com as seguintes
condições:

* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas
Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª,
26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço:

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-
eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03 Mbps;

Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único),
MENSAL e de MUDANÇA DE ENDEREÇO do enlace.

Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar 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

________________________________

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, pode conter informações
confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Se você recebeu esta
mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar, distribuir ou tomar qualquer
atitude com base nestas informações. Solicitamos que você elimine a mensagem
imediatamente de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem diretamente para o
remetente e para postmaster@claro.com.br. Todas as opiniões, conclusões ou
informações contidas nesta mensagem somente serão consideradas como provenientes da
Claro ou de suas subsidiárias quando efetivamente confirmadas, formalmente, por um de
seus representantes legais, devidamente autorizados para tanto.
------------------------------------------------------------------------------
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Este mensaje, incluyendo sus eventuales archivos adjuntos, puede contener
informaciones confidenciales, de uso restringido y/o legalmente protegidas. Si usted
ha recibido este mensaje por error, no debe utilizar, copiar, divulgar, distribuir o
tomar cualquier actitud basada en estas informaciones. Solicitamos la inmediata
eliminación del mensaje de su sistema y el envío de un informe en forma directa al
remitente y a postmaster@claro.com.br. Todas las opiniones, conclusiones o
informaciones contenidas en este mensaje solamente serán consideradas como
provenientes de Claro o de sus subsidiarias cuando sean efectivamente confirmadas,
formalmente, a través de uno de sus representantes legales debidamente autorizados a
tal fin.
------------------------------------------------------------------------------
This message, including all attachments transmitted with it may include restricted,
legally privileged, and/or confidential information. If you received this message by
mistake or in error you are hereby notified that you must not use, publicize, copy,
distribute, resend, or take any action based on the information contained in the
message. We ask you to delete the message immediately from your system and advise us
by sending a message directly
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Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De:
CAMILLA SOUTO BARBOSA S RAMOS CAMILLS

<CAMILLS@embratel.com.br> 

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

CC:
Manoel Roberto Carlos Silva - Claro NE -
<Manoel.Silva@claro.com.br>

Data: 18/04/2019 03:54 PM

Assunto:
[seic] RES: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga.
TREAL

Ana Paula,
Boa tarde!

   Estarei analisando a viabilidade Técnica. Retorno o mais breve possível.

   Aproveito a oportunidade para informar que ao atendimento -Governo do Estado  de
Alagoas está sob minha responsabilidade, dessa forma deixo meus contatos e me coloco
a disposição.

Desde já agradeço o contato.

Camilla Souto Barbosa S. Ramos
EMBRATEL EMPRESAS
Corporativo | Comercial
T.: 55 -21 81 2121 3516 C.: 55 21 81 98911-3536
camills@embratel.com.br
Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

-----Mensagem original-----
De: MANOEL ROBERTO CARLOS SILVA - Claro NE - [mailto:Manoel.Silva@claro.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 17 de abril de 2019 11:05
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: CAMILLA SOUTO BARBOSA S RAMOS CAMILLS <CAMILLS@embratel.com.br>
Assunto: RES: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Ana Paula bom dia.

Camila que nos lê em cópia ira tratar a demanda.

Camila,
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Por favor, está na sua carteira.

Manoel Roberto Silva
UNIDADE DE MERCADO CORPORATIVO
Gerente Executivo de Vendas Corporativas - CONNE
T.: 55 82 2121-3150 C.: 55 82 9 9314-8270 Manoel.silva@claro.com.br Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada em:
segunda-feira, 15 de abril de 2019 17:07
Assunto: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula G. Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
82 2122-7711/7712

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante
registro de preços, para o fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à
internet em banda larga para as Unidades da Justiça Eleitoral, com as seguintes
condições:

* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas
Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª,
26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço:

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-
eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03 Mbps;
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Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único),
MENSAL e de MUDANÇA DE ENDEREÇO do enlace.

Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar 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

________________________________

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, pode conter informações
confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Se você recebeu esta
mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar, distribuir ou tomar qualquer
atitude com base nestas informações. Solicitamos que você elimine a mensagem
imediatamente de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem diretamente para o
remetente e para postmaster@claro.com.br. Todas as opiniões, conclusões ou
informações contidas nesta mensagem somente serão consideradas como provenientes da
Claro ou de suas subsidiárias quando efetivamente confirmadas, formalmente, por um de
seus representantes legais, devidamente autorizados para tanto.
------------------------------------------------------------------------------
Este mensaje, incluyendo sus eventuales archivos adjuntos, puede contener
informaciones confidenciales, de uso restringido y/o legalmente protegidas. Si usted
ha recibido este mensaje por error, no debe utilizar, copiar, divulgar, distribuir o
tomar cualquier actitud basada en estas informaciones. Solicitamos la inmediata
eliminación del mensaje de su sistema y el envío de un informe en forma directa al
remitente y a postmaster@claro.com.br. Todas las opiniones, conclusiones o
informaciones contenidas en este mensaje solamente serán consideradas como
provenientes de Claro o de sus subsidiarias cuando sean efectivamente confirmadas,
formalmente, a través de uno de sus representantes legales debidamente autorizados a
tal fin.
------------------------------------------------------------------------------
This message, including all attachments transmitted with it may include restricted,
legally privileged, and/or confidential information. If you received this message by
mistake or in error you are hereby notified that you must not use, publicize, copy,
distribute, resend, or take any action based on the information contained in the
message. We ask you to delete the message immediately from your system and advise us
by sending a message directly

________________________________

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas
pela Embratel e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido
revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas
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informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por
engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Embratel
se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso
indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.
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E-mail - 0533522

Data de Envio: 
  26/04/2019 10:19:07

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@vcnet.com.br
    jonatha@vcnet.com.br
    contato@mendex.com.br
    rodrigo@mendex.com.br
    fernando@logitel.com.br
    logitel@logitel.com.br
    fabriciochaves@gmail.com
    clicknetbrasil@gmail.com
    carloshenrique@acesso10.net.br
    contato@provedortcnet.com.br
    comercial2@provedortcnet.com.br
    corporativo@caetenet.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

Na impossibilidade de fornecer proposta, gentileza relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula G. Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
82 2122-7711/7712

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante registro de preços, para o
fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à internet em banda larga para as Unidades da
Justiça Eleitoral, com as seguintes condições:

* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª,
7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço:

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps; Upload: 03 Mbps;

Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único), MENSAL e de
MUDANÇA DE ENDEREÇO do enlace. 

Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.
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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:
    Anexo_0525513_Termo_Cotacao_0000953_93.2019.6.02.8000_201090405._Enlaces_Internet._Cartorios_Eleitorais._TREAL.pdf
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De: Carlos Henrique <carloshenrique@acesso10.net.br> 

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

Data: 26/04/2019 10:22 AM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Bom dia, infelizmente Acesso10 Telecom não tem como atender as localidades solicitadas

Psc,

Em sex, 26 de abr de 2019 10:19, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

Na impossibilidade de fornecer proposta, gentileza relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula G. Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
82 2122-7711/7712

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante registro de preços, para o
fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à internet em banda larga para as Unidades da Justiça
Eleitoral, com as seguintes condições:

* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª,
10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço:

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03 Mbps;

Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.
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Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único), MENSAL e de MUDANÇA
DE ENDEREÇO do enlace.

Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar 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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Camilla Souto Barbosa S. Ramos

EMBRATEL EMPRESAS

Corpora�vo | Comercial

T.: 55 -21 81 2121 3516 C.: 55 21 81 98911-3536

camills@embratel.com.br

Claro Brasil

net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

De:
CAMILLA SOUTO BARBOSA S RAMOS CAMILLS
<CAMILLS@embratel.com.br> 

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

Data: 26/04/2019 10:50 AM

Assunto:
RES: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Enlaces   Internet. Banda
larga. TREAL

Ana,

Bom dia!

  Infelizmente não temos viabilidade para regiões do interior do Estado, apenas na Capital.

  Me coloco a disposição para demais projetos.

Atenciosamente,

De: Ana

Paula

Gomes Silva

[mailto:anasilva@tre-al.jus.br]

Enviada em: segunda-feira, 22 de abril de 2019 13:54

Para: CAMILLA SOUTO BARBOSA S RAMOS CAMILLS <CAMILLS@embratel.com.br>

Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Boa tarde Camilla,

Aguardamos. Obrigada.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

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

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

Telefones: 82 2122-7712/7711

From: CAMILLA SOUTO BARBOSA S RAMOS CAMILLS <CAMILLS@embratel.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
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Cc: Manoel Roberto Carlos Silva - Claro NE - <Manoel.Silva@claro.com.br>
Date: Thu, 18 Apr 2019 18:54:53 +0000
Subject: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Ana Paula,
Boa tarde!

   Estarei analisando a viabilidade Técnica. Retorno o mais breve possível.

   Aproveito a oportunidade para informar que ao atendimento -Governo do Estado  de
Alagoas está sob minha responsabilidade, dessa forma deixo meus contatos e me
coloco a disposição.

Desde já agradeço o contato.

Camilla Souto Barbosa S. Ramos
EMBRATEL EMPRESAS
Corporativo | Comercial
T.: 55 -21 81 2121 3516 C.: 55 21 81 98911-3536
camills@embratel.com.br
Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

-----Mensagem original-----
De: MANOEL ROBERTO CARLOS SILVA - Claro NE - [mailto:Manoel.Silva@claro.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 17 de abril de 2019 11:05
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: CAMILLA SOUTO BARBOSA S RAMOS CAMILLS <CAMILLS@embratel.com.br>
Assunto: RES: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Ana Paula bom dia.

Camila que nos lê em cópia ira tratar a demanda.

Camila,

Por favor, está na sua carteira.

Manoel Roberto Silva
UNIDADE DE MERCADO CORPORATIVO
Gerente Executivo de Vendas Corporativas - CONNE
T.: 55 82 2121-3150 C.: 55 82 9 9314-8270 Manoel.silva@claro.com.br Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br
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-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada
em: segunda-feira, 15 de abril de 2019 17:07
Assunto: Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor relatar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula G. Silva
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
82 2122-7711/7712

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante
registro de preços, para o fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à
internet em banda larga para as Unidades da Justiça Eleitoral, com as seguintes
condições:

* A solicitação de ativação será sob demanda;

* É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas
Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª,
26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

* Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço:

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-
eleitorais

* O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

* Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03 Mbps;

Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único),
MENSAL e de MUDANÇA DE ENDEREÇO do enlace.

Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.
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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

________________________________

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, pode conter informações
confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Se você recebeu esta
mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar, distribuir ou tomar qualquer
atitude com base nestas informações. Solicitamos que você elimine a mensagem
imediatamente de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem diretamente para o
remetente e para postmaster@claro.com.br. Todas as opiniões, conclusões ou
informações contidas nesta mensagem somente serão consideradas como provenientes da
Claro ou de suas subsidiárias quando efetivamente confirmadas, formalmente, por um
de seus representantes legais, devidamente autorizados para tanto.
------------------------------------------------------------------------------
Este mensaje, incluyendo sus eventuales archivos adjuntos, puede contener
informaciones confidenciales, de uso restringido y/o legalmente protegidas. Si
usted ha recibido este mensaje por error, no debe utilizar, copiar, divulgar,
distribuir o tomar cualquier actitud basada en estas informaciones. Solicitamos la
inmediata eliminación del mensaje de su sistema y el envío de un informe en forma
directa al remitente y a postmaster@claro.com.br. Todas las opiniones, conclusiones
o informaciones contenidas en este mensaje solamente serán consideradas como
provenientes de Claro o de sus subsidiarias cuando sean efectivamente confirmadas,
formalmente, a través de uno de sus representantes legales debidamente autorizados
a tal fin.
------------------------------------------------------------------------------
This message, including all attachments transmitted with it may include restricted,
legally privileged, and/or confidential information. If you received this message
by mistake or in error you are hereby notified that you must not use, publicize,
copy, distribute, resend, or take any action based on the information contained in
the message. We ask you to delete the message immediately from your system and
advise us by sending a message directly

________________________________

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas
pela Embratel e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É
proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou
indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você
recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem
imediatamente. A Embratel se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos
prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das
penalidades cabíveis.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pela Embratel e podem
conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta
ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano,
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por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Embratel se reserva o direito de pleitear
ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das
penalidades cabíveis.
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Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De: sergio taveira <sergio@apis.com.br> 

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

Data: 18/04/2019 10:31 AM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Conforme solicitado encaminho proposta comercial

Em 15/04/2019 17:06, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
> Prezado Senhor(a),
>
> Reiteramos pedido de cotação abaixo:
>
> Na impossibilidade de fornecer proposta, favor relatar por e-mail.
>
> Atenciosamente.
>
>
> Ana Paula G. Silva
> Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
> 82 2122-7711/7712
>
>
>
> Prezado Senhor(a),
>
>
> O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante
registro de preços, para o fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à
internet em banda larga para as Unidades da Justiça Eleitoral, com as seguintes
condições:
>
>
> * A solicitação de ativação será sob demanda;
>
>
> * É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas
Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª,
26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;
>
> * Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço:
>
>                               http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-
eleitorais
>
>
> * O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;
>
>
> * Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03 Mbps;
>
>
> Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em anexo.
>
>
> Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO (único),
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MENSAL e de MUDANÇA DE ENDEREÇO do enlace.
>
>
> Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar 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
>
>
>

[2] Arquivo: APIS Enlace
IntCart_20190418.pdf

Tamanho:
568k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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 E-Mail : diretoria@apis.com.br 

 Site : www.apis.com.br 
 

  Endereço: SIBS Q.2 Conj.D Lote 3 

 Cidade: Núcleo Bandeirante – DF 

 CEP: 71.736-204 

 

        

AO 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Seção de Compras 

 

Ana Paula Gomes Silva 

  

 

ASSUNTO: Resposta ao Email 18-04-2019 

 

 

Prezados Senhores,  

 

Apresentamos nossa proposta comercial visando atender as solicitações propostas: 

 

 “1.Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de 

empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado para acesso à internet 

em banda larga;  

2.A solicitação de ativação será sob demanda;  

3.É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas eleitorais 

de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª, 27ª, 

34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;  

4.Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço 

http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais; 

11.O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;  

12.Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6;  

13.Todos os enlaces devem ter as velocidade:  

1.Download: 10 Mbps;  

2.Upload: 03 Mbps;” 
 

1. Identificação do licitante: 
 

Nome APIS Soluções Tecnologia da Informação Ltda 

CNPJ 01.432.068/0001-02 

Incrição 07.370.282/001-13 

Endereço SIBS Q.2 Conj. D Lt.3 

Cidade Núcleo Bandeirante Estado Distrito Federal 

Bairro Núcleo Bandeirante Cep  71.736-204 

Fone/Fax 61 3340-4747 

E-Mail diretoria@apis.com.br 

Banco 001 

Agencia 1230-0 

Conta 45.448-6 

Praça Brasilia 

 
___________________________________________ 

Apis Soluções Tecnologia da Informação Ltda 

Sergio Santarém Taveira 

512.529.881-68 

Sócio Proprietário 
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 E-Mail : diretoria@apis.com.br 

 Site : www.apis.com.br 
 

  Endereço: SIBS Q.2 Conj.D Lote 3 

 Cidade: Núcleo Bandeirante – DF 

 CEP: 71.736-204 

 

Planilha de Preços 

 

Item Descrição Qt Un Preço 
Unit 

Preco Tot. 
Mes 

Preco Tot. 
Ano 

 Link internet    10Mb Down  03 Mb Up 35 Sv 1320,00 46.200,00 554.400,00 

 Instalação / Alteração de endereco 35 Sv 800,00  28.000,00 

TOTAL ( Quinhentos e setenta e dois mil e quatrocentos reais) 46.200,00 572.400,00 

 

ENTREGA E GARANTIA 

Prazo de entrega: 30 dias  

Período de garantia: Durante vigência contratual estabelecida no Termo de Referência. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA 

  é de sessenta dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 

 

 COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais 
encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. 

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na 
plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

 

BRASILIA 18 Abril de 2019 

 

___________________________________________ 
Apis Soluções Tecnologia da Informação Ltda 

Sergio Santarém Taveira 
512.529.881-68 

Sócio Proprietário 
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Status da mensagem: Mensagem encaminhada

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

Para: "sergio taveira" <sergio@apis.com.br>

CC: diretoria@apis.com.br

Data: 22/04/2019 01:52 PM

Assunto:
Re: [seic] Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga.

TREAL

Boa tarde Sérgio,

A proposta enviada foi para 35 enlaces, no entanto o termo de referência pede 47 enlaces.

Por gentileza, pode-se corrigir a proposta? Obrigada.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

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

anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

From: sergio taveira <sergio@apis.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 18 Apr 2019 10:31:54 -0300
Subject: [seic] Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Conforme solicitado encaminho proposta comercial

Em 15/04/2019 17:06, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
> Prezado Senhor(a),
>
> Reiteramos pedido de cotação abaixo:
>
> Na impossibilidade de fornecer proposta, favor relatar por e-mail.
>
> Atenciosamente.
>
>
> Ana Paula G. Silva
> Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
> 82 2122-7711/7712
>
>
>
> Prezado Senhor(a),
>
>
> O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante
registro de preços, para o fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à
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internet em banda larga para as Unidades da Justiça Eleitoral, com as seguintes
condições:
>
>
> * A solicitação de ativação será sob demanda;
>
>
> * É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas
Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª,
26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;
>
> * Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço:
>
>                               http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-
eleitorais
>
>
> * O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;
>
>
> * Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03 Mbps;
>
>
> Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em
anexo.
>
>
> Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO
(único), MENSAL e de MUDANÇA DE ENDEREÇO do enlace.
>
>
> Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar 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: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br> 

Para: sergio@apis.com.br

CC: diretoria@apis.com.br

Data: 23/04/2019 12:40 PM

Assunto:
Fwd: Re: [seic] Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga.

TREAL

Boa tarde Sérgio,

Por gentileza, solicito mais uma vez a correção da proposta, que foi enviada considerando 35 enlaces em vez de 47
como consta no termo de referência em anexo. 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

From: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
To: "sergio taveira" <sergio@apis.com.br>
Cc: diretoria@apis.com.br
Date: Mon, 22 Apr 2019 13:52:53 -0300
Subject: Re: [seic] Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

Boa tarde Sérgio,

A proposta enviada foi para 35 enlaces, no entanto o termo de referência pede 47 enlaces.

Por gentileza, pode-se corrigir a proposta? Obrigada.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

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

anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

From: sergio taveira <sergio@apis.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 18 Apr 2019 10:31:54 -0300
Subject: [seic] Solicitação. Cotação. Enlaces Internet. Banda larga. TREAL

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=H2CDFM...

1 de 3 06/05/2019 18:41
E-mail Reiteração.Correção Proposta. Apis Soluções. (0537036)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 95



Conforme solicitado encaminho proposta comercial

Em 15/04/2019 17:06, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
> Prezado Senhor(a),
>
> Reiteramos pedido de cotação abaixo:
>
> Na impossibilidade de fornecer proposta, favor relatar por e-mail.
>
> Atenciosamente.
>
>
> Ana Paula G. Silva
> Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
> 82 2122-7711/7712
>
>
>
> Prezado Senhor(a),
>
>
> O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratação de empresa, mediante
registro de preços, para o fornecimento de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso
à internet em banda larga para as Unidades da Justiça Eleitoral, com as seguintes
condições:
>
>
> * A solicitação de ativação será sob demanda;
>
>
> * É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes Zonas
Eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª,
21ª, 26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;
>
> * Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço:
>
>                               http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-
eleitorais
>
>
> * O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;
>
>
> * Todos os enlaces devem ter as velocidades: Download: 10 Mbps;  Upload: 03
Mbps;
>
>
> Demais especificações e exigências estão presentes no termo de referência em
anexo.
>
>
> Solicitamos, por gentileza, que a cotação inclua os valores de INSTALAÇÃO
(único), MENSAL e de MUDANÇA DE ENDEREÇO do enlace.
>
>
> Na impossibilidade de nos enviar cotação, favor informar por e-mail.
>
>
> Atenciosamente.
>
>
> Ana Paula Gomes Silva
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> Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
> seic@tre-al.jus.br
> anasilva@tre-al.jus.br
>
> Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30
às 13:30h.
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
> Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
> CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
> Telefones: 82 2122-7712/7711
>
>
>

[2] Arquivo:

Termo_Cotaçao_0000953-93.2019.6.02.8000_201090405.

Enlaces Internet. Cartórios Eleitorais. TREAL.pdf

Tamanho:

99k

Tipo de

Conteúdo:

application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3025 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À SAD
Senhor Secretário,
 
1- Tratam os autos da contratação, mediante sistema de registro de
preços, de 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à Internet em
Banda Larga para as Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
conforme despacho COINF 0539324 e termo de referência ajustado,
ainda pendente de aprovação,  0539307.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Contratações para pesquisa de
mercado, despacho COMAP 0525193.
 
3- Consultadas, as empresas Vivo Telefônica (0525776), Oi Telemar
(0525787), Tely (0527368), Aloo Telecom (0529634), Acesso10
Telecom (0533544) e Claro Embratel (0533609) informaram não ter
viabilidade técnica em banda larga e/ou para atender a todo o Estado
de Alagoas.
 
4- Recebemos proposta da empresa ValeSat (0527774) com custo
mensal por enlace de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), custo
de instalação unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e custo
mudança de endereço de enlace R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A
VelooTelecom - Veloo Net Ltda ( 0529470) apresentou proposta com
custo por enlace/mensal de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) e
custos unitários de instalação e mudança de endereço de R$
6.390,90 (seis mil trezentos e noventa reais e noventa centavos).
 
5- A empresa Apis Soluções Ltda encaminhou proposta (0537032);
todavia, não será considerada, visto que não atende ao termo de
referência, especificamente quanto ao quantitativo de enlaces.
Solicitamos da empresa correção (0537033 e 0537036), sem retorno.
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6- Sugerimos, com a aquiescência da unidade técnica, que seja
estimada a contratação pelo menor valor por item, dentre as
cotações válidas (Valesat e Veloo Telecom), quais sejam o valor
unitário por enlace de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) e anual de
R$ 9.960,00 (nove mil novecentos e sessenta reais), custo de
instalação por ponto de R$ 6.390,90 (seis mil trezentos e noventa
reais e noventa centavos) e custo de mudança de endereço por ponto
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme quadro resumo 0539354.
 
7- Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de licitação,
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global (lote
único), pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), com fulcro na Lei
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 5.450/2005 e
7.892/2013. CATSER: 26344.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 10/05/2019, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/05/2019, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/05/2019, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0537992 e o código CRC 155555E0.

0000953-93.2019.6.02.8000 0537992v29
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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 23 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

02. Quantidade

Para fins de cotação e registro:

47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à Internet em Banda Larga, com custo mensal;
47 (quarenta e sete)  ativações;
Até 8 (oito) mudanças de endereço a cada 12 (doze) meses

03. Resumo da Especificação do
Objeto

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

Todavia, de forma resumida temos:

Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local.

04. Valor Estimado
O valor estimado para a contração é de R$ 132.000,00, tendo por base o atendimento de até 42 (quarenta e duas)
zonas e postos de atendimento e outros 05 (cinco) escritórios remotos, a exemplo do almoxarifado, ou seja, o
dobro da abrangência e do custo da Ata de RP TRE/AL nº 11/2018.

05. Justificativa

Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual Private Network (VPN) sobre a
Internet, como backup para interligação dos cartórios eleitorais em caso de eventuais inoperâncias da rede
principal baseada em MPLS.

Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais, aliviando o tráfego por
meio da rede MPLS

Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos

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

07. Adjudicação Por Item
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de TI.
09. Local de Entrega Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem de Fornecimento própria.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em
Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em
cartórios eleitorais. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
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Registro de Preços para eventual contratação de até 47 (vinte)
 enlaces de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, notadamente em cartórios eleitorais, conforme proposta
orçamentária 2019, como medida de viabilização de
migração/redundância progressiva backbone secundário do TRE/AL e
substituição ao contrato derivado da ATA RP TRE/AL 11/2018.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual
Private Network (VPN) sobre a Internet, como backup para interligação dos
cartórios eleitorais em caso de eventuais inoperâncias da rede principal baseada
em MPLS.

Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais,
aliviando o tráfego por meio da rede MPLS

Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce
no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a contratação de serviços alternativos de conectividade pode ser
frequente, considerando mudança de cartórios, possibilidade de criação de
unidades itinerantes, vez que não os serviços suportados não podem sofrer
solução de continuidade;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de links
efetivamente necessários, entre outras razões porque se anuncia um mudança na
quantidade, localização e abrangência dos cartórios eleitorais.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de
custo reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do
backbone secundário
Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar
de forma exclusiva os enlaces do backbone secundário, aumentando efetivamente
o desempenho da rede como um todo
Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário
A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência
da intraestrutura de comunicação

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

Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN)
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado;
Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os
cartórios eleitorais e escritórios remotos.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico

de TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda
de dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.

Outrossim, está prevista no Plano de Contratações de Soluções
de Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2017, na Seção II,
Alterações no contrato de serviços para conectividade de dados entre o
TRE/AL e os Cartórios Eleitorais (backbone secundário).
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 0000953-93.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará
a criação de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção
de serviços prestados aos eleitores nos cartórios abrangidos.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

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

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, a solução
pretendida trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias
tecnologias tais como ADSL, Wireless, fibra óptica, entre outras.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

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

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

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura, sendo que o Contrato de prestação de serviço derivado da
ordem de fornecimento terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis na
forma e limites de Lei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABNT NBR 16264:2016 
Cabeamento estruturado residencial
    
ABNT NBR 16521:2016 
Cabeamento estruturado industrial    
    
ABNT NBR 16415:2015 
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado    
    
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
    
ABNT NBR 14565:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers    
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

Termo de Referência - TIC 23 (0539307)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 102



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento dos serviços.

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

Item 1

Acesso à Internet em Banda Larga

 

1. Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de
empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado para acesso à
internet em banda larga;

2. A solicitação de ativação será sob demanda;

3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas
eleitorais de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª,
26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 44ª, 48ª e 51ª;

4. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais;

5. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nestes
endereços;

6. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da
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Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82)
2122-7753;

7. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

8. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às
condições de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA;

9. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços
ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação de documento
oficial;

10. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por
pessoa jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de
características similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão;

11. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;

12. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6;

13. Todos os enlaces devem ter as velocidade:

1. Download: 10 Mbps;

2. Upload: 03 Mbps;

14. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre
(banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2
do modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação
utilizado;

15. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de
conexão de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos
neste caso o acesso de última milha,  apenas 20% do total de conexões
demandadas poderá ser efetivada por wireless, consideranda cada ordem de
fornecimento, salvo justificativa por escrito da contratada e aprovada pela
Administração;

16. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface padrão
FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado diretamente na rede interna do
TRE-AL (Equipamento switch);

17. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser
fornecido pela CONTRATADA, em regime de comodato;

18. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados
trafegada;

19. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo ou
dinâmico, visível através da Internet (endereço público);

20. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL;

21. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que
eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de
funcionamento;

22. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados a
partir da abertura do chamado técnico;

23. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor da
fatura relativa ao respectivo mês de ocorrência;

24. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional, por meio
de ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de sítio na
Internet;

25. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por
meio da Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela
CONTRATA por um período mínimo de 60 (sessenta dias);

26. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias
corridos para envio de gravações telefônicas de atendimento realizado durante o
período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3, através de e-mail
ou mídia óptica;

27. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos;

28. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico
diretamente com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato
deverá obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento, por meio de
ligação gratuita;

29. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA deverá
manter cadastro do enlace contratado contendo informações do local da
instalação, tais como: pessoa de contato, número telefônico, horário de
funcionamento e endereço;

30. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o
número da ocorrência para o devido acompanhamento;

31. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de
internet bem como os números telefônicos para abertura de chamados,
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objetivando a verificação de adequação;

32. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, mesmo
quando for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da
CONTRATADA ou qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o
cumprimento do serviço;

33. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da
abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema
e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;

34. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica
do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL
não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto
até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA;

35. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos:

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas
no mês e o status;

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão
sendo tratadas e qual o status;

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que
foram fechados no mês.

36. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder às
solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados;

37. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que,
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço.

38. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de instalação
(único), mensal e de mudança de endereço do enlace;

39. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global,
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e 12
(doze) valores mensais;

40. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a
critério da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente;

41. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1% (um
por cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso;

42. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança de endereço
de cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15% (quinze por
cento) do valor global do contrato;

43. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com
características superiores;

44. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da
proposta da licitante.

 

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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

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

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

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

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

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

8.  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 e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;

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

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

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

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

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

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

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.

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

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

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

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.

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 Ordem de Fornecimento, no

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

1. No caso de atraso injustificado na entrega 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

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e
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2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de chamados sem solução.

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

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do registro
de preços com a Contratada.

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

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

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

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

Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação
local.

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

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

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

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa,o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item
da Ata Descrição Qtd.

Solicitada
Endereço

de Ativação
Valor de

Instalação
(R$)

Valores de mensalidade
no exercício (R$)

Valor
Total
(R$)

       
       

TOTAL:  

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

Quatitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY 
 

Quatitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 002/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE TI.

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

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

 

Maceió, XX de XXXXXX de XXXX.

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 10 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 10/05/2019, às 09:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539307 e o código CRC 4B52F4A1.

0000953-93.2019.6.02.8000 0539307v2
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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 maio de 2019.
À SEIC
 
Sr. Chefe,
 
Conforme discutido verbalmente, fiz constar

alteração no Item 02. Quantidade, do Quadro Resumo, do
Termo de Referência - TIC 23, doc. 0539307, com a intenção
de deixar mais claro o objeto de cotação de preços para o
serviço a ser registrado.

A lamentar eventuais transtornos.
 

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 10/05/2019, às 09:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539324 e o código CRC D5F12829.

0000953-93.2019.6.02.8000 0539324v1
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SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC – PA Nº 0000953-93.2019.6.02.8000

CATSER: 26344

Item Qtd Descrição Período

1 47 Fornecimento de enlaces Anual R$ 830,00 R$ 9.960,00 R$ 468.120,00

2 47 Instalação de enlaces Por Ponto R$ 6.390,90 R$ 6.390,90 R$ 300.372,30

3 8 Mudança de endereço de enlace Por Ponto R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 40.000,00

VALOR TOTAL A SER REGISTRADO R$ 808.492,30

Valor Unitário 
Mensal

Valor unitário 
Anual (por 

enlace)

Valor Anual Total 
Registrado
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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 maio de 2019.
Remeto os autos à SGO para reserva de crédito de

acordo com os seguintes parâmetros:
a) trata-se de aquisição por registro de preços para

substituir outras deorrentes da Ata 11/2018, vigente até
outubro deste ano;

b) de acordo com o item 3.1, subitem 3, do TR
(0539307), há necessidade mínima de 20 instalações.

Dessa forma, considerando os valores estimados na
planilha de evento 0539354, devem ser reservados créditos
suficientes para cobrir 20 instalações e pagar os serviços por
3 meses (outubro a dezembro), o que equivale a R$
177.618,00 (cento e setenta e sete mil seiscentos e dezoito
reais), conforme memória de cálculo abaixo:

Instalação: 20 (enlaces) X R$ 6.390,90 = 127.818,00
Serviço: 20 (enlaces) X 3 (meses) X R$ 830,00 =
49.800,00
Total: R$ 127.818,00 + R$ 49.800,00 = 177.618,00

Feita a reserva de crédito, solicito remeter os autos
à SLC, para divulgar a IRP e elaborar a minuta do edital, a ser
submetida à análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/05/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539828 e o código CRC F2BA0866.

0000953-93.2019.6.02.8000 0539828v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 13/05/19  15:23                                      USUARIO : HEBERTH        
 DATA EMISSAO    : 13Mai19                            NUMERO  : 2019PE000206   
 DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
 UA:STI. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE BANDA LARGA DE ACESSO À INTERNET PARA
UTILIZA
 ÇÃO EM ESCRITÓRIOS REMOTOS DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS,
NOTADAMENTE EM CAR
 TÓRIOS ELEITORAIS. PA 0000953-93.2019.6.02.8000                               
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401081  1 084621  0100000000 339040        AOSI TELEPR              177.618,00
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 Ambiente: PRODUÇÃO Gerenciar Fases da IRP 16/05/2019 14:40:52 

Dados da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora *  N° da IRP 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 70011 - 00012/2019 - Aberta 

Data Provável da Licitação Fase Atual 

17/06/2019 Aberta

Data Limite para Confirmação de Participação Data Limite para Envio de Propostas 

28/05/2019

Objeto da IRP 





Contratação de enlaces de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP

Voltar para Fase 

Selecione 

Data Limite para Envio de Propostas 

 Apenas Prorrogar? 28/05/2019

 Prorrogar Data para Confirmação de Participação 

* Justificativa para Alteração 




300 caracter(es) disponível(eis) 

Itens da IRP

N° do 
Item

Tipo de 
Item

Item
Unidade de 

Fornecimento
Critério de 

Julgamento
Valor Unitário 
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega - 
Quantidade 

Situação

1 Serviço
26344-Acesso a 
Internet Móvel 
(Banda Larga) 

serviço Menor Valor 9.960,0000

70011 - 
TRIBUNAL 
REGIONAL 
ELEITORAL 
DE ALAGOAS

Maceió/AL 47 Aberto

2 Serviço
26344-Acesso a 
Internet Móvel 
(Banda Larga) 

serviço Menor Valor 6.390,9000

70011 - 
TRIBUNAL 
REGIONAL 
ELEITORAL 
DE ALAGOAS

Maceió/AL 47 Aberto

3 Serviço
26344-Acesso a 
Internet Móvel 
(Banda Larga) 

serviço Menor Valor 5.000,0000

70011 - 
TRIBUNAL 
REGIONAL 
ELEITORAL 
DE ALAGOAS

Maceió/AL 8 Aberto

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Reabrir Fase do Item

Confirmar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

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

Page 1 of 1SIASGnet IRP

16/05/2019https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/gerenciarFasesIrp.do?method=ini...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Analisar IRP 29/05/2019 13:34:15 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 70011 - 00012/2019

Itens da IRP

N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação colunaAcoes

1 Serviço

26344-Acesso
a Internet
Móvel (Banda
Larga)

serviço Menor Valor 9.960,0000

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 47 Deserto Analisar

2 Serviço

26344-Acesso
a Internet
Móvel (Banda
Larga)

serviço Menor Valor 6.390,9000

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 47 Deserto Analisar

3 Serviço

26344-Acesso
a Internet
Móvel (Banda
Larga)

serviço Menor Valor 5.000,0000

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 8 Deserto Analisar

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.

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

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

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

1 of 1 29/05/2019 13:35
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO) 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
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 (LOTE ÚNICO), conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada para fornecimento de enlace de acesso à internet em banda larga, tudo 
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste 
Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo 
Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 
212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual 
se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada para fornecimento de enlace de acesso à internet em banda larga, para 
as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme quantidades e especificações descritas 
nos Anexos I e I-A deste edital. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
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2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, 
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando 
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 
3 – DO PRAZO DE FORNECIMENTO. 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de fornecimento ou documento equivalente. 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
4.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem 
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios 
previstos no referido diploma legal.  
 
4.4.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício do direito de 
preferência estabelecido no Decreto nº  7.174/2010 deverão declarar, em campo próprio no 
sistema, que atendem aos requisitos previstos na legislação. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
Edital. 
 
4.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

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

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da  data da disponibilização 
do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data  e hora marcadas para abertura 
deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
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6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
 
b) descrição completa dos itens que compõem o lote ofertado, de acordo com o 
Anexo I-A deste edital. 

 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço 
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 
 

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

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do material 
ofertado. 
 
6.4.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em conformidade 
com o disposto no Anexo I-B deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
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prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos 
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, 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. 
 
6.12. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão 
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do 
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo 
de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6.13. O licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, pelo sistema 
Comprasnet, a URL do sítio de internet bem como os números telefônicos para abertura de 
chamados, objetivando a verificação de adequação. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

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

 
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
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8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário dos serviços licitados que 
compõe o lote único, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para 
efeito de escalonamento. 
 
8.1.2. Quanto ao item 1, o valor do lance será o valor unitário do enlace, considerando a 
vigência de 12 (doze) meses (ou seja, valor mensal de um enlace multiplicado por 
doze). 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão 
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
 

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

 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após 
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
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8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas 
no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
10.1. 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. 
 

10.1.1. 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. 
 
10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
10.1.3. 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. 

 
10.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou grande 
porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% superior à 
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, 
informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
10.3. Para efeito do disposto no item 10.1., 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; 
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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. 
 

10.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
10.5. 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. 
 
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
11.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de menor 
preço por lote, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
11.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência, 
disponíveis no Anexo I-A deste edital, 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. 
 

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

11.2.2. O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade com o 
Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais de cada 
um dos itens que compõe o lote único. 

 
11.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
11.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
11.5. 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 
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao edital. 
 

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

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

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

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de certidão 
negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do 
edital: 
 

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

 
12.2. 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). 
 
12.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em 
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua 
idoneidade. 
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12.3.1. 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. 

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

12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 

comprovação de que trata o item 12.4., 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. 
 
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
 

12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
12.4.4.  A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3. 
 
12.4.5.   A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 12.4.1. e 
12.4.3. 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. 

 
12.5. 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 12.1. e no 
item 12.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
12.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
12.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
13.1. 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. 
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13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
13.2. 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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
14 - DOS RECURSOS. 
 
14.1. 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. 
 
14.2. 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. 
 
14.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o 
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 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. 
 
14.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
14.5. 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. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes 
da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

16.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 
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16.2. 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. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.1., podendo 
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

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

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.1, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.13 
deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
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16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 

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

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

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

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
solicitação das mesmas. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 15.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material/serviço a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

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

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

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

c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material/serviço a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

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

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

 
b) 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; 

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

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

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

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 
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h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

 
i) 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; 

 
j) 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; 

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

 
l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
19. DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO. 
 
20.1. O fornecimento dos enlaces deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira, durante 
o horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
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recebimento da Autorização de Fornecimento, durante o horário de expediente desta Corte, 
na Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local, 
conforme indicado na ordem de fornecimento, para aceitação e consequente recebimento do 
serviço entregue. 
 
20.2. Os serviços serão recebidos: 
 

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

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

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

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

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

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

20.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6. 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. 
 
20.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
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21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a 
nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de 
Fornecimento, no caso de atraso injustificado na entrega dos serviços, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior a 
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na entrega 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 Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação, 
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

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

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

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

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

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
21.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
 
21.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.11. 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. 
 

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

 
21.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
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22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

22.1.1. 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. 

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
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anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). 
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
24.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
24.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
24.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
24.4.   Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
24.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
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24.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
24.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
 
24.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
24.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 - Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol, Maceió – AL, 
CEP: 57051-090. 
 
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. 
 
24.11. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
24.12. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.10, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.13. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Tabela com os valores máximos admitidos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
ANEXO IV – Minuta do Contrato. 
 
24.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01. Objeto 
Registro de Preços para eventual contratação de enlaces 
de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas.  

02. Quantidade 

Para fins de cotação e registro: 

 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à Internet 
em Banda Larga, com custo mensal; 

 47 (quarenta e sete)  ativações; 
 Até 8 (oito) mudanças de endereço a cada 12 

(doze) meses 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

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

Todavia, de forma resumida temos: 

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda 
larga 

 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 

Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também 

de ligação 0800 ou ligação local. 

04. Valor Estimado O constante do Anexo I-A deste Edital. 

05. Justificativa 

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados 
alternativa por meio de Virtual Private Network 
(VPN) sobre a Internet, como backup para 
interligação dos cartórios eleitorais em caso de 
eventuais inoperâncias da rede principal baseada 
em MPLS. 

 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos 
enlaces em banda larga locais, aliviando o tráfego 
por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS 
essencialmente para os sistemas internos 

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

07. Adjudicação Por Item 

08. Classificação Orçamentária 
(A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de 
TI. 

09. Local de Entrega 
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, conforme Ordem de Fornecimento própria. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em Banda 
Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em cartórios eleitorais.  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preços para eventual contratação de até 47 (vinte) enlaces de 
acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, 
notadamente em cartórios eleitorais, conforme proposta orçamentária 2019, como medida 
de viabilização de migração/redundância progressiva backbone secundário do TRE/AL e 
substituição ao contrato derivado da ATA RP TRE/AL 11/2018. 

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

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual Private 
Network (VPN) sobre a Internet, como backup para interligação dos cartórios eleitorais 
em caso de eventuais inoperâncias da rede principal baseada em MPLS. 

 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais, 
aliviando o tráfego por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos 
 A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no 

Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 
 Inciso I: a contratação de serviços alternativos de conectividade pode ser frequente, 

considerando mudança de cartórios, possibilidade de criação de unidades itinerantes, 
vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de continuidade; 

 Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de links 
efetivamente necessários, entre outras razões porque se anuncia um mudança na 
quantidade, localização e abrangência dos cartórios eleitorais. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de custo 
reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do backbone 
secundário 

 Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os 
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar de 
forma exclusiva os enlaces do backbone secundário, aumentando efetivamente o 
desempenho da rede como um todo 

 Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo 
backbone secundário 

 A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência da 
intraestrutura de comunicação 

  

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

 Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN) 
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado; 

 Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os cartórios 
eleitorais e escritórios remotos. 

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

Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC 
quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e 
inoperância de serviços e sistemas informatizados. 

Outrossim, está prevista no Plano de Contratações de Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2017, na Seção II, Alterações no 
contrato de serviços para conectividade de dados entre o TRE/AL e os Cartórios Eleitorais 
(backbone secundário). 
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2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0000953-
93.2019.6.02.8000. 

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

A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará a criação 
de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção de serviços prestados 
aos eleitores nos cartórios abrangidos. 

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

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

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, a solução pretendida 
trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias tecnologias tais como ADSL, 
Wireless, fibra óptica, entre outras. 

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

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado 
de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados, consistindo de 
serviço de natureza continuada. 

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

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

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

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

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, sendo que o Contrato de prestação de serviço derivado da ordem de 
fornecimento terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma e limites de Lei. 

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de 
equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 
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O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob 
o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem 
de informática. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ABNT NBR 16264:2016  
Cabeamento estruturado residencial 
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ABNT NBR 16521:2016  
Cabeamento estruturado industrial     
     
ABNT NBR 16415:2015  
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado     
     
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers 
     
ABNT NBR 14565:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers     

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

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

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

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente ter
mo, 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 contra
ditório 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) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demai
s condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a  
qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços. 

 

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

3.1 Descrição do Objeto 

 

Item 1 

Acesso à Internet em Banda Larga 

  

1. Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de enlace dedicado para acesso à internet em banda 
larga; 

2. A solicitação de ativação será sob demanda; 
3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas eleitorais 

de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 
44ª, 48ª e 51ª; 

4. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço 
http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais; 

5. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nestes endereços; 
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6. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da 
Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-
7753; 

7. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço; 
8. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às condições 

de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA; 
9. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços 

ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação de documento oficial; 
10. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por pessoa 

jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de características 
similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão; 

11. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 

12. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6; 
13. Todos os enlaces devem ter as velocidade: 

1. Download: 10 Mbps; 
2. Upload: 03 Mbps; 

14. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda 
efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo 
OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 

15. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de conexão 
de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos neste caso o 
acesso de última milha,  apenas 20% do total de conexões demandadas poderá ser 
efetivada por wireless, consideranda cada ordem de fornecimento, salvo justificativa 
por escrito da contratada e aprovada pela Administração; 

16. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface 
padrão FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado diretamente na rede interna 
do TRE-AL (Equipamento switch); 

17. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser fornecido 
pela CONTRATADA, em regime de comodato; 

18. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados 
trafegada; 

19. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo ou 
dinâmico, visível através da Internet (endereço público); 

20. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam 
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 

21. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que 
eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de 
funcionamento; 

22. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados a partir da 
abertura do chamado técnico; 

23. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor da fatura 
relativa ao respectivo mês de ocorrência; 

24. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional, por meio de 
ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de sítio na Internet; 

25. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por meio da 
Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela CONTRATA por um 
período mínimo de 60 (sessenta dias); 
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26. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias 
corridos para envio de gravações telefônicas de atendimento realizado durante o 
período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3, através de e-mail ou 
mídia óptica; 

27. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a 
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos; 

28. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico diretamente 
com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato deverá 
obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento, por meio de ligação 
gratuita; 

29. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA deverá manter 
cadastro do enlace contratado contendo informações do local da instalação, tais 
como: pessoa de contato, número telefônico, horário de funcionamento e endereço; 

30. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o 
número da ocorrência para o devido acompanhamento; 

31. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de 
internet bem como os números telefônicos para abertura de chamados, objetivando a 
verificação de adequação; 

32. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, mesmo quando 
for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou 
qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o cumprimento do serviço; 

33. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura 
do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o 
momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe 
técnica do TRE-AL; 

34. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica do 
TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL não 
confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que 
seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA; 

35. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios 
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos: 

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas no 
mês e o status; 

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão 
sendo tratadas e qual o status; 

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que foram 
fechados no mês. 

36. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder às 
solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados; 

37. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, 
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e 
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

38. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de instalação 
(único), mensal e de mudança de endereço do enlace; 

39. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global, 
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e 12 
(doze) valores mensais; 

40. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a critério 
da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente; 
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41. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1% (um por 
cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso; 

42. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança de endereço de 
cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15% (quinze por cento) do 
valor global do contrato; 

43. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com 
características superiores; 

44. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da proposta 
da licitante. 

  

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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico feito e 
terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

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

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda, 
serem entregues em pleno estado de funcionamento; 

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

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

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

8.  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 e os equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

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

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

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

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

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

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

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos 
serviços pertencentes ao escopo desta contratação. 

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

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

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se 
refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados. 

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 Ordem de Fornecimento, no 
caso de atraso injustificado na entrega dos serviços, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega 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 

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20
% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 
cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidê
ncia 30 (trinta) dias corridos; 

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

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada som
ente uma única vez a cada mês, independente da quantidade de 
chamados sem solução. 
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iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução 
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de 
preços do Fornecedor; 

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 

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

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

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

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

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 
 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local. 

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

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

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

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão 
Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa,o fornecimento abaixo discri
minado: 
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Item 
da Ata 

Descrição 
Qtd. 

Solicitada 
Endereço de 

Ativação 

Valor de 
Instalação 

(R$) 

Valores de 
mensalidade 
no exercício 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

              

              

TOTAL:    

 

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quatitavivo executado via 

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY  
  

Quatitavivo executado via 

Ordem de Fornecicimento nº 002/20YY  
  

SALDO ATA:   

  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serã
o cobertas com recursos de DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE TI. 

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

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

  

Maceió, XX de XXXXXX de XXXX. 

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 10 de maio de 2019. 
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ANEXO I-A 
 
 

VVAALLOORREESS  MMÁÁXXIIMMOOSS  UUNNIITTÁÁRRIIOOSS  AADDMMIITTIIDDOOSS  
  
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Fornecimento de 
enlaces 

 

Anual 47 
9.960,00 (ANUAL 

- POR 12 MESES) 

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47 6.390,00 

3 

 

Mudança de 
Endereço de enlace 

 

Por ponto 8 5.000,00 
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ANEXO I-B 
 
 

MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA  

 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

 
(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Fornecimento de enlaces 
 

Anual 47  

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47  

3 

 

Mudança de Endereço de 
enlace 

 

Por ponto 8  
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AANNEEXXOO  IIII  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

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

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2018 

Processo nº 0000953-93.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2018, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro 
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para fornecimento de enlace de acesso à internet em banda 
larga, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2019, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 
demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 
LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA/

MODELO 
UNID. QUANT. 

TOTAL 
REGIST. 

VALOR 
UNIT.  
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

 
 

      

 
2 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 
2.1. Os licitantes que aceitaram cotar seus serviços em valor igual ao do vencedor do 
certame farão parte da relação abaixo, para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no edital de licitação: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

    

    
 
3 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E FORNECIMENTO 
 
3.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
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3.2.  O prazo máximo para o fornecimento dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de fornecimento ou documento equivalente. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material/serviço a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
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de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não a prestação dos serviços com o fornecimento de 
material/serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a 
manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, observando os limites constantes no 
edital. 

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

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

 
b) 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; 

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

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

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

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

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

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

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

 
l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1. O fornecimento dos enlaces deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira, durante 
o horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, durante o horário de expediente desta Corte, 
na Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local 
nesta Capital, conforme indicado na ordem de fornecimento, para aceitação e consequente 
recebimento do serviço entregue. 
 
6.2. Os serviços serão recebidos: 
 

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

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
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a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

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

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

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

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
6.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
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7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de 
Fornecimento, no caso de atraso injustificado na entrega dos serviços, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior a 
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na entrega 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 Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação, 
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

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

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

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
7.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
 
7.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.11. 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. 
 

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

 
7.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

8.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 
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8.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
8.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
8.8. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da 
contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência contratual, os 
serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento no qual será 
apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, 
no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, 
compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em três 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
 

Pelo TRE/AL 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente 
 
 

Pela Empresa 
                     Representante da empresa 
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                                                ANEXO IV 
 

CONTRATO Nº XX/2019 
PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços de enlace de acesso à 
internet em banda larga, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 
– Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador 
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, 
situada à XXXX, neste ato representada por XXXX, doravante designada CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de comunicação de dados, 
com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e 
alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 
8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, 
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, 
disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de 
Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de enlace de acesso à internet em banda larga, para as unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico 
nº XX/2019 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  

 
O presente contrato tem o valor global de R$ XX (XXXX), estando neste valor 

incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ XX (XXXX), e o valor mensal dos serviços 
é de R$ XX (XXXX). 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

  
 O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO  
 
  O prazo máximo para o fornecimento dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de fornecimento ou documento equivalente. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

m) a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de 
Fornecimento, na Proposta e no Contrato; 

 
n) 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; 

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

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

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

 
r) 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; 

 
s) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

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

 
u) 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; 

 
v) 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; 

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

 
x)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
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o) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE se obriga a: 
 

a) Efetuar o pagamento no prazo previsto no edital do Pregão Eletrônico nº XX/2019; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;  
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo;  
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e  
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e Fiscal(is), é reservado 
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso: 

 
a)  Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das 
demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 
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 O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, 
por até 60 (sessenta) meses.  
 

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  
  
 A Contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará 
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de 
Fornecimento, no caso de atraso injustificado na entrega dos serviços, limitada a 
incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior a 
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na entrega 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 Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação, 
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 
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b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

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

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

 
PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
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PARÁGRAFO DOZE - 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO, À PROPOSTA COMERCIAL DA 
CONTRATADA E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Ata de Registro de Preços nº 
XX/2019, observando todas as disposições do Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2019, que 
originou a mesma, bem como à proposta comercial da contratada  inserta no Processo 
Administrativo nº 0000953-93.2019.02.8000 (evento SEI nº XXXX), que passa a fazer parte 
integrante do mesmo, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

  
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 

dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
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Maceió,  XX de XXXX de 2019. 

  
Pelo TRE/AL  

      
  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente do TRE/AL 
 

Pela Empresa 
 
                                                 Representante da empresa  
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INFORMAÇÃO Nº 3503 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

Sr. Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços
para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em Banda Larga para as
unidades da Justiça Eleitoral de Alagoas.

 

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

 

Informo, ainda, que a Intenção de Registro de Preços nº 12/2019, restou deserta
(evento SEI nº 0548505).

 

Ressaltamos, ainda, que foi divulgado no edital o preço orçado pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

 

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

Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento do processo em seus
ulteriores termos.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 03/06/2019, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/06/2019, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550438 e o código CRC A02BD13A.

0000953-93.2019.6.02.8000 0550438v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.
Reporto-me à Informação 3503, da SLC (0550438),

para submeter os presentes autos à análise da Assessoria
Jurídica, para os fins do disposto no Parágrafo único do art.
38, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/06/2019, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551278 e o código CRC 0C6E2DC2.

0000953-93.2019.6.02.8000 0551278v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000953-93.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS - INTERNET EM BANDA LARGA

 

Parecer nº 1090 / 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 nº 10/2019 (0496016), preenchido pela
COINF/STI, 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  contratação de serviço de banda larga de
acesso à internet para utilização em escritórios remotos da
Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em cartórios
eleitorais, por meio de  Registro de Preços, com vistas à
criação de infraestrutura de comunicação redundante, por
meio de enlaces de custo reduzido, a ser utilizada em caso de
indisponibilidade de conexão do backbone secundário, para
encaminhar o acesso à internet por meio da nova conexão,
sem comprometer os serviços essenciais e destinos na rede da
Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar de forma exclusiva
os enlaces do backbone secundário e contrato derivado da Ata
de RP 11/2018, aumentando efetivamente o desempenho da
rede como um todo, bem  como ampliar o nível de
disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário, considerando ainda que aefetiva e
constante automatização de processos também amplia a
dependência da intraestrutura de comunicação.

Desta forma, tratam os autos de registro de preços
para contratação de empresa especializada para fornecimento
de enlace de acesso à internet em banda larga. 

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
 
Em seguida, na forma da regulamentação de

regência, foi constituída, por meio da Portaria  nº118/2019, da
Presidência (0514551), Equipe de Planejamento com vistas à
pretendida contratação.

Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Estudos Preliminares (0517900), elaborado pela

antedita Equipe de Planejamento;
- Termo de Referência (0520740);
- Aprovação do  Termo de Referência pelo

Secretário de Tecnologia da Informação (0521156);
- Aprovação do  Termo de Referência pelo

Secretário de Adminsitração (0524861);
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC (0537992);
- Novo Termo de Referência (0539307), com

alteração no Item 02 - Quantidade do Quadro Resumo do
Termo de Referência  - com a intenção de deixar mais claro o
objeto de cotação de preços para o serviço a ser registrado,
como explicado pela COINF (0539324);

- Planilha de estimativa de preços  (0539354),
elaborada pela SEIC, conforme informação contida no
evento 0537992, com total anual estimado em R$ 808.492,30
(oitocentos e oito mil quatrocentos e noventa e dois reais e
trinta centavos);

- Reserva de Crédito (0540252) para cobrir as
despesas referentes a R$ 177.618,00 (cento e setenta e sete
mil seiscentos e dezoito reais), conforme memória de cálculo
abaixo (0539828):

Instalação: 20 (enlaces) X R$ 6.390,90 =
127.818,00
Serviço: 20 (enlaces) X 3 (meses) X R$
830,00 = 49.800,00
Total: R$ 127.818,00 + R$ 49.800,00 =
177.618,00

- Comprovante de inclusão de IRP no Comprasnet
(0542735);
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- Comprovante de IRP deserta (0548505);
- Minuta de edital de licitação na modalidade

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL (0550436), elaborada pela SLC, sem participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte,
objetivando o  Registro de Preços para contratação de
empresa especializada para fornecimento de enlace de acesso
à internet em banda larga.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financerias, passamos a
opinar quanto aos aspectos juríridicos nos termos que
seguem.

 
3. DO REGISTRO DE PREÇOS

 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, com
alterações feitas pelo Decreto nº 9.488/2018.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a contratação em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0539307)

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
4. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO

 
Impende assinalar, inicialmente, que a

possibilidade de prorrogação da vigência do ajuste, conforme
previsão contida na cláusula onze da minuta contratual
encontra-se albergada no comando contido no art. 57, II, da
Lei nº 8.666/93.  

 
O fundamento da hipótese legal é a existência de

contratos de prestação de serviços cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.

 
Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o

administrativista Marçal Justen Filho:
 

“A identificação dos serviços de natureza
contínua não se faz a partir do exame
propriamente da atividade desenvolvida
pelos particulares, como a execução
contratual. A continuidade do serviço
retrata, na verdade, a permanência da
necessidade pública a ser satisfeita. Ou
seja, o dispositivo abrange os serviços
destinados a atender necessidades
públicas permanentes, cujo atendimento
não exaure prestação semelhante no
futuro. Estão abrangidos não apenas os
serviços essenciais, mas também
compreendidas necessidades públicas
permanentes relacionadas com atividades
que não são indispensáveis. O que é
fundamental é a necessidade pública
permanente e contínua a ser satisfeita
através de um serviço.”
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos. São Paulo:Dialética, 2004, 10ª edição, p. 492/493.)
 

Tal conclusão guarda consonância com o caso ora
em análise, porquanto patente que os serviços em foco são
executados de forma contínua, sendo que a necessidade da
Administração não se exaure com a prestação num
determinado momento, já que necessita dos serviços
prestados a contento, permanentemente.

Desta forma, tem-se plenamente possível o
enquadramento dos serviços ora pretendidos como de
natureza contínua, passíveis de previsão de prorrogação
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contratual, nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, desde que aferida, na oportunidade, a vantajosidade
para a Administração.

 

5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

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

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05, que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de participação na
licitação para microempresas e empresas de pequeno porte,
no que se refere aos  critérios de desempate.

Igualmente,  a minuta da ata de registro de preços
encontra-se de acordo com os preceitos regulamentares
vigentes, especialmetne no que concerne aos novos limites de
adesão previstos pelo Decreto nº 9.488/2018.

 
6. DA MINUTA CONTRATUAL

 
A minuta contratual ora analisada atende às

prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: a
legislação aplicável, o objeto e seus elementos característicos,
o regime de execução, o preço e as condições de pagamento,
os direitos e as obrigações das partes, a vigência, as sanções
cabíveis e os valores das multas, os casos de rescisão, o
reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a
legislação aplicável à execução do contrato e aos casos
omissos e a obrigação do contratado de manter, durante toda
a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na legislação.

 
7. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
 Em face do que determina a PORTARIA

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

 
 

ItemQuestionário
Sim
NãoEvento
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N/A

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
O processo administrativo foi devidamente autuado?

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

2

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

Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº 182/2013

SIM 0496016

3

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

Resolução nº 182/2013:
Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá ser
elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução,
pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em
harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), de modo a incluir todas as contratações
necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos
planejamentos do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá ser submetido até
o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano à autoridade
competente do órgão que deliberará sobre as ações e os
investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação a
serem realizados.

SIM 0496016

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

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

0517900

0539307

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

N/A  

6

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

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

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

SIM  

7

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

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

 N/A  

8

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

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

SIM  

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

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

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

SIM  

12 Foi instituída equipe de planejamento da contratação, na forma dos
§§ 5º, 6º e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0514551

13 Houve a indicação do Gestor do Contrato, Fiscal do Contrato ou
Equipe de Gestão? SIM

 

0539307

14
A equipe de planejamento foi quem elaborou e assinou os Estudos
Preliminares e o TR ou PB?

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

15
O titular da área demandante aprovou os termos da contratação?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0521156

16
A autoridade competente autorizou o prosseguimento da
contratação pretendida?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0509480

A Equipe de Planejamento da Contratação produziu justificativa para
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17

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

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

N/A  

18 O documento viabilidade da contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 14, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0517900

19 O documento sustentação do contrato contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 15, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0517900

20 O documento estratégia para a contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 16, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0517900

21 O documento análise de riscos contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0517900

22 A Equipe de Planejamento da Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os Estudos Preliminares da STIC? SIM 0539307

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

SIM 0539307

24 O Termo de Referência contém ainda os elementos mínimos
estabelecidos na Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0539307

25 O titular da área demandante aprovou os Estudos Preliminares e o
Termo de Referência da Contratação? SIM 0521156

PESQUISA DE PREÇOS  

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

Ref. art. 9º, II, § 1º do Decreto nº 5.450/2005
SIM 0524861

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 2 | 5

 

27

Foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo mercado do
ramo do objeto da licitação?

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

SIM 0537992

28

Tratando-se de serviço, existe orçamento detalhado em planilhas
que expresse a composição de todos os seus custos unitários
baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo
do objeto da contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei 8.666/1993 e art.
15, XII, “a”, da IN/SLTI 02/2008), assim como a respectiva
pesquisa de preços realizada (art. 43, IV da Lei nº 8.666/93, art.
15, XII, “b”, IN/SLTI 02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário - TCU

N/A
 

 

29
Quando da utilização de método de pesquisa diverso do disposto
no § 2º do art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal situação justificada?

Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014
N/A  

30
No caso de pesquisa com menos de 3 preços/fornecedores, foi
apresentada justificativa?

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014
N/A  

31
A Seção de Compras avaliou a estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com aquele praticado no mercado
ou encaminhou a pesquisa para manifestação da unidade
demandante, conforme o caso?

SIM 0537992

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

NÃO 0550436

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

SIM 0550438

34
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor preço cotado?

SIM  

35

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

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

N/A  

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

N/A  
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37
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM 0539307

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

SIM  

 

39

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

N/A  

40

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

SIM 0550436

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

NÃO  

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

NÃO  

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

SIM  

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

SIM (edital)

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

SIM (edital)

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

SIM (edital)

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

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

SIM (edital)

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de prestar garantia de execução do
contrato? (A decisão compete à autoridade que ordenar a despesa).

NÃO  

53A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a segregação
entre o recebimento provisório e o definitivo? SIM (edital)

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS  

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

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

SIM 0550438

59
A SLC verificou a incidência das exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
exclusividade?

N/A  

60
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e seus
anexos pela assessoria jurídica?

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

61

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

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

 Próxima
fase

62
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Próxima
fase

63
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12
e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Próxima
fase

64
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de registro
de preço, houve divulgação, mediante publicação no DOU, da
intenção de registro de preços? Caso negativo, existe justificativa?

SIM
0542735

0548505

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

65

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

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

SIM
 0540252

0539828

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

 A
esclarecer

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

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

esclarecer

 

8. CONCLUSÃO

 

Para o bom andamento do feito, faz-se mister
alterar alguns itens da minuta analisada:

 
a) no preâmbulo, no item 1.1 e nas demais

referências similares constantes do edital, alterar a
expressão "fornecimento de enlace" para "prestação de
serviço de enlace";

b) considerando que se trata de contratação de
prestação de serviços de tecnologia da informação e
comunicação, prestados por pessoa jurídica, como se vê da
Natureza da Despesa adotada no pré-empenho lançado no
evento 0540252, convém alterar no termo de referência as
menções a aquisição (ões) ou bem(ns) de informática,
auscultada a unidade demandante;

c) pela mesma razão, vale alterar também o item
6.8, que faz menção a catálogo de MATERIAIS, quando
deveria ser CATÁLOGO DE SERVIÇOS, auscultada a unidade
demandante;

d) para maior clareza do texto, no item 18.2, alínea
"a", alterar a expressão "fornecer serviço" para "prestar
serviço", auscultada a unidade demandante;

e) aperfeiçoar a redação do item 20.1, que, da
forma como está formulada, sugere ser o "fornecimento do
enlace" um produto  pronto e acabado, auscultada a unidade
demandante;

f) no item 21.4 do edital, no item 7.4 da ata de
registro de preços e demais referências no TR, alterar a
expressão "entrega dos serviços" por "disponibilização dos
serviços";

g) considerando o valor estimado da contratação,
avaliar a eventual conveniência de se fazer inserir na minuta
do edital as exigências contidas no artigo 31, da Lei nº
8.666/93; 

h) considerando a alteração efetuada no termo de
referência que gerou a versão lançada no evento 0539307,
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avaliar a necessidade de sua ratificação pelas unidades
competentes;

i) verificar, junto à COFIN,  a pertinência das
exigências contidas nos itens 66 e 67 da tabela de verificação
acima.

 

À SAD, para aperfeiçoamento da instrução. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 05/06/2019, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 05/06/2019, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551377 e o código CRC 85612218.

0000953-93.2019.6.02.8000 0551377v29
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2019.
Em face do Parecer 1090, da AJ-DG (0551278),

remeto os autos à SLC, para promover as alterações na
minuta do edital de acordo com os parâmetros assinalados
nos itens de "a" a "g" do tópico 8; em paralelo, à STI, tendo
em vista o item "h"; e à COFIN, considerando o item "i".

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/06/2019, às 21:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552258 e o código CRC 46C34BD0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0552258).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/06/2019, às 09:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552320 e o código CRC E556AA60.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com o novo termo de referência
apresentado nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 06/06/2019, às 13:39, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552488 e o código CRC 110ABF20.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO) 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
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 (LOTE ÚNICO), conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em  prestação de serviço  de enlace de acesso à internet em banda 
larga, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação 
deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo 
Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 
212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual 
se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço de enlace de acesso à internet em banda 
larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme quantidades e 
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
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2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, 
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando 
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 
3 – DO PRAZO DE INSTALAÇÃO. 
 
3.1. O prazo máximo para instalação do enlace é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de serviço e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
4.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem 
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios 
previstos no referido diploma legal.  
 
4.4.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício do direito de 
preferência estabelecido no Decreto nº  7.174/2010 deverão declarar, em campo próprio no 
sistema, que atendem aos requisitos previstos na legislação. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
Edital. 
 
4.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

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

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da  data da disponibilização 
do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data  e hora marcadas para abertura 
deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
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6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
 
b) descrição completa dos itens que compõem o lote ofertado, de acordo com o 
Anexo I-A deste edital. 

 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço 
proposto o licitante obrigar-se-á ao prestação de serviços descrito neste edital. 
 

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

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do serviço 
ofertado. 
 
6.4.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em conformidade 
com o disposto no Anexo I-B deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
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prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos 
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, 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. 
 
6.12. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão 
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do 
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo 
de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6.13. O licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, pelo sistema 
Comprasnet, a URL do sítio de internet bem como os números telefônicos para abertura de 
chamados, objetivando a verificação de adequação. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

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

 
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
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8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário dos serviços licitados que 
compõe o lote único, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para 
efeito de escalonamento. 
 
8.1.2. Quanto ao item 1, o valor do lance será o valor unitário do enlace, considerando a 
vigência de 12 (doze) meses (ou seja, valor mensal de um enlace multiplicado por 
doze). 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão 
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
 

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

 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após 
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
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8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas 
no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
10.1. 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. 
 

10.1.1. 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. 
 
10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
10.1.3. 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. 

 
10.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou grande 
porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% superior à 
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, 
informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
10.3. Para efeito do disposto no item 10.1., 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; 
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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. 
 

10.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
10.5. 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. 
 
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
11.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de menor 
preço por lote, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
11.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência, 
disponíveis no Anexo I-A deste edital, 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. 
 

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

11.2.2. O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade com o 
Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais de cada 
um dos itens que compõe o lote único. 

 
11.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
11.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
11.5. 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 
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao edital. 
 

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

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

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

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de certidão 
negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do 
edital: 
 

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

 
12.2. 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). 
 
12.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em 
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua 
idoneidade. 
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12.3.1. 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. 

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

12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 

comprovação de que trata o item 12.4., 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. 
 
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
 

12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
12.4.4.  A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3. 
 
12.4.5.   A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 12.4.1. e 
12.4.3. 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. 

 
12.5. 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 12.1. e no 
item 12.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
12.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
12.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
13.1. 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. 
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13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
13.2. 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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
14 - DOS RECURSOS. 
 
14.1. 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. 
 
14.2. 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. 
 
14.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o 
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 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. 
 
14.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
14.5. 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. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes 
da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

16.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 
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16.2. 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. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.1., podendo 
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

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

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de prestação de serviçços nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.1, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.13 
deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Ordem de serviço, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Ordem de serviço deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que 
procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade 
ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
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a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 

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

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

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

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
solicitação das mesmas. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 15.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
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17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

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

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

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

c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não dos serviços a outro órgão da Administração 
Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, 
conforme item 16.15. 

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

a) Prestar o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
b) 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; 

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

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

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

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 
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h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

 
i) 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; 

 
j) 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; 

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

 
l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
19. DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO. 
 
20.1. A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, durante o 
horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta Corte, na 
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Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local, 
conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e consequente recebimento do 
serviço entregue. 
 
20.2. Os serviços serão recebidos: 
 

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

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

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

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

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

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

20.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do serviço. 
 
20.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6. 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. 
 
20.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
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21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a 
nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

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

2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por 
Ordem de Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de chamados sem solução. 
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c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 

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

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
21.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
 
21.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.11. 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. 
 

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

 
21.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
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22.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

22.1.1. 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. 

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
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PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). 
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DA GARANTIA . 
 
24.1.  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA 
prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
24.2.    A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o 
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor 
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que 
implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido 
no caput desta Cláusula. 
 
24.3. A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o 
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
25.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
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25.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
25.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.4.   Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
25.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
25.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
25.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
 
25.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
25.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 - Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol, Maceió – AL, 
CEP: 57051-090. 
 
25.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Tabela com os valores máximos admitidos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
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ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
ANEXO IV – Minuta do Contrato. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01. Objeto 
Registro de Preços para eventual contratação de enlaces 
de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas.  

02. Quantidade 

Para fins de cotação e registro: 

 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à Internet 
em Banda Larga, com custo mensal; 

 47 (quarenta e sete)  ativações; 
 Até 8 (oito) mudanças de endereço a cada 12 

(doze) meses 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

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

Todavia, de forma resumida temos: 

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda 
larga 

 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 

Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também 

de ligação 0800 ou ligação local. 

04. Valor Estimado O constante do Anexo I-A deste Edital. 

05. Justificativa 

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados 
alternativa por meio de Virtual Private Network 
(VPN) sobre a Internet, como backup para 
interligação dos cartórios eleitorais em caso de 
eventuais inoperâncias da rede principal baseada 
em MPLS. 

 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos 
enlaces em banda larga locais, aliviando o tráfego 
por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS 
essencialmente para os sistemas internos 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para a instalação dos enlaces é de 30 
(trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de 
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serviço, nota de empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação Por Item 

08. Classificação Orçamentária 
(A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de 
TI. 

09. Local de Entrega 
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, conforme Ordem de Serviço própria. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em Banda 
Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em cartórios eleitorais.  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preços para eventual contratação de até 47 (vinte) enlaces de 
acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, 
notadamente em cartórios eleitorais, conforme proposta orçamentária 2019, como medida 
de viabilização de migração/redundância progressiva backbone secundário do TRE/AL e 
substituição ao contrato derivado da ATA RP TRE/AL 11/2018. 

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

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual Private 
Network (VPN) sobre a Internet, como backup para interligação dos cartórios eleitorais 
em caso de eventuais inoperâncias da rede principal baseada em MPLS. 

 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais, 
aliviando o tráfego por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos 
 A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no 

Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 
 Inciso I: a contratação de serviços alternativos de conectividade pode ser frequente, 

considerando mudança de cartórios, possibilidade de criação de unidades itinerantes, 
vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de continuidade; 

 Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de links 
efetivamente necessários, entre outras razões porque se anuncia um mudança na 
quantidade, localização e abrangência dos cartórios eleitorais. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de custo 
reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do backbone 
secundário 

 Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os 
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar de 
forma exclusiva os enlaces do backbone secundário, aumentando efetivamente o 
desempenho da rede como um todo 

 Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo 
backbone secundário 

 A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência da 
intraestrutura de comunicação 

  

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

 Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN) 
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado; 

 Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os cartórios 
eleitorais e escritórios remotos. 

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

Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC 
quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e 
inoperância de serviços e sistemas informatizados. 

Outrossim, está prevista no Plano de Contratações de Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2017, na Seção II, Alterações no 
contrato de serviços para conectividade de dados entre o TRE/AL e os Cartórios Eleitorais 
(backbone secundário). 
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2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0000953-
93.2019.6.02.8000. 

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

A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará a criação 
de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção de serviços prestados 
aos eleitores nos cartórios abrangidos. 

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

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

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, a solução pretendida 
trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias tecnologias tais como ADSL, 
Wireless, fibra óptica, entre outras. 

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

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado 
de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados, consistindo de 
serviço de natureza continuada. 

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

Não haverá parcelamento, cada ordem de serviço derivado do Registro de 
Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

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

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, sendo que o Contrato de prestação de serviço derivado da ordem de serviço 
terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma e limites de Lei. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ABNT NBR 16264:2016  
Cabeamento estruturado residencial 
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ABNT NBR 16521:2016  
Cabeamento estruturado industrial     
     
ABNT NBR 16415:2015  
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado     
     
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers 
     
ABNT NBR 14565:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers     

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

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

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

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente ter
mo, 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 contra
ditório 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) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demai
s condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Serviço, na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

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

7. Responsabilizar-se  integralmente pela prestação dos serviços, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado 
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

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

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

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

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

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a  
qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços. 

 

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

3.1 Descrição do Objeto 

 

Item 1 

Acesso à Internet em Banda Larga 

  

1. Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de enlace dedicado para acesso à internet 
em banda larga; 

2. A solicitação de ativação será sob demanda; 
3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas eleitorais 

de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 
44ª, 48ª e 51ª; 

4. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço 
http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais; 

5. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nestes endereços; 
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6. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da 
Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-
7753; 

7. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço; 
8. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às condições 

de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA; 
9. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços 

ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação de documento oficial; 
10. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por pessoa 

jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de características 
similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão; 

11. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 

12. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6; 
13. Todos os enlaces devem ter as velocidade: 

1. Download: 10 Mbps; 
2. Upload: 03 Mbps; 

14. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda 
efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo 
OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 

15. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de conexão 
de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos neste caso o 
acesso de última milha,  apenas 20% do total de conexões demandadas poderá ser 
efetivada por wireless, consideranda cada ordem de serviço, salvo justificativa por 
escrito da contratada e aprovada pela Administração; 

16. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface 
padrão FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado diretamente na rede interna 
do TRE-AL (Equipamento switch); 

17. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser fornecido 
pela CONTRATADA, em regime de comodato; 

18. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados 
trafegada; 

19. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo ou 
dinâmico, visível através da Internet (endereço público); 

20. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam 
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 

21. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que 
eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de 
funcionamento; 

22. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados a partir da 
abertura do chamado técnico; 

23. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor da fatura 
relativa ao respectivo mês de ocorrência; 

24. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional, por meio de 
ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de sítio na Internet; 

25. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por meio da 
Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela CONTRATA por um 
período mínimo de 60 (sessenta dias); 
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26. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias 
corridos para envio de gravações telefônicas de atendimento realizado durante o 
período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3, através de e-mail ou 
mídia óptica; 

27. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a 
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos; 

28. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico diretamente 
com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato deverá 
obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento, por meio de ligação 
gratuita; 

29. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA deverá manter 
cadastro do enlace contratado contendo informações do local da instalação, tais 
como: pessoa de contato, número telefônico, horário de funcionamento e endereço; 

30. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o 
número da ocorrência para o devido acompanhamento; 

31. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de 
internet bem como os números telefônicos para abertura de chamados, objetivando a 
verificação de adequação; 

32. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, mesmo quando 
for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou 
qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o cumprimento do serviço; 

33. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura 
do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o 
momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe 
técnica do TRE-AL; 

34. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica do 
TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL não 
confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que 
seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA; 

35. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios 
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos: 

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas no 
mês e o status; 

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão 
sendo tratadas e qual o status; 

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que foram 
fechados no mês. 

36. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder às 
solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados; 

37. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, 
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e 
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

38. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de instalação 
(único), mensal e de mudança de endereço do enlace; 

39. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global, 
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e 12 
(doze) valores mensais; 

40. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a critério 
da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente; 
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41. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1% (um por 
cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso; 

42. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança de endereço de 
cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15% (quinze por cento) do 
valor global do contrato; 

43. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com 
características superiores; 

44. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da proposta 
da licitante. 

  

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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de prestação de serviços; 

2. Os serviços devem obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado 
por cada serviço individualmente; 

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

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda, 
serem entregues em pleno estado de funcionamento; 

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

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

7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem 
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua 
motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0552778)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 219



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

8.  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 e os equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

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

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

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

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

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

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

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

1. A Ordem de Serviço será o instrumento formal de solicitação dos 
serviços pertencentes ao escopo desta contratação. 

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

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

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

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 Ordem de Serviço, no caso de 
atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Serviço; e 

2. No caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20
% sobre o valor da Ordem de Seviço, no caso de inexecução total 
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidê
ncia 30 (trinta) dias corridos; 

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

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Serviço e aplicada somente u
ma única vez a cada mês, independente da quantidade de 
chamados sem solução. 
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iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços 
do Fornecedor; 

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 

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

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

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

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

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 
 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local. 

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

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

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

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE SERVIÇO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, a prestação do 
serviço abaixo discriminado: 
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Item 
da Ata 

Descrição 
Qtd. 

Solicitada 
Endereço de 

Ativação 

Valor de 
Instalação 

(R$) 

Valores de 
mensalidade 
no exercício 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

              

              

TOTAL:    

 

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitativo executado via 

Ordem de Serviço  nº 001/20YY  
  

Quantitativo executado via 

Ordem de Serviço nº 002/20YY  
  

SALDO ATA:   

  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serã
o cobertas com recursos de DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE TI. 

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

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

  

Maceió, XX de XXXXXX de XXXX. 

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 10 de maio de 2019. 
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ANEXO I-A 
 
 

VVAALLOORREESS  MMÁÁXXIIMMOOSS  UUNNIITTÁÁRRIIOOSS  AADDMMIITTIIDDOOSS  
  
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Serviço  de enlaces 
 

Anual 47 
9.960,00 (ANUAL 

- POR 12 MESES) 

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47 6.390,00 

3 

 

Mudança de 
Endereço de enlace 

 

Por ponto 8 5.000,00 
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ANEXO I-B 
 
 

MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA  

 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

 
(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Serviço de enlaces 
 

Anual 47  

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47  

3 

 

Mudança de Endereço de 
enlace 

 

Por ponto 8  
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AANNEEXXOO  IIII  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

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

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2018 

Processo nº 0000953-93.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2018, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro 
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para prestação de serviço de enlace de acesso à internet em 
banda larga, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 
LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA/

MODELO 
UNID. QUANT. 

TOTAL 
REGIST. 

VALOR 
UNIT.  
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

 
 

      

 
2 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 
2.1. Os licitantes que aceitaram cotar seus serviços em valor igual ao do vencedor do 
certame farão parte da relação abaixo, para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no edital de licitação: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

    

    
 
3 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE INSTALAÇÃO  
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0552778)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 227



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

3.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
3.2.  O prazo máximo para a instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não a prestação dos serviços a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, observando os limites constantes no edital. 

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

a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
b) 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; 

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

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

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

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

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

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

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

 
l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1. A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, durante o 
horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta Corte, na 
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local 
nesta Capital, conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e consequente 
recebimento do serviço entregue. 
 
6.2. Os serviços serão recebidos: 
 

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

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
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a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

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

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

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

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
6.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto dos serviços. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
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7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

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

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

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
7.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
 
7.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.11. 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. 
 

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

 
7.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

8.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 
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8.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
8.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
8.8. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da 
contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência contratual, os 
serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento no qual será 
apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, 
no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, 
compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
8.9.  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante 
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida 
no período do reajuste proposto. 
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9 – DA GARANTIA  
 
9.1.  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA 
prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
9.2.    A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o caso, no 
prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor em razão 
de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que implique na 
elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido no caput 
desta Cláusula. 
 
9.3. A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o 
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 
 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em três 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
 

Pelo TRE/AL 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente 
 
 

Pela Empresa 
                     Representante da empresa 
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                                                ANEXO IV 

 
CONTRATO Nº XX/2019 

PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 
 

MINUTA 
 

Contrato de prestação de serviços de enlace de acesso à 
internet em banda larga, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 
– Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador 
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, 
situada à XXXX, neste ato representada por XXXX, doravante designada CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de comunicação de dados, 
com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e 
alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 
8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, 
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, 
disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de 
Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços  de enlace de acesso à internet em banda larga, para as unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  

 
O presente contrato tem o valor global de R$ XX (XXXX), estando neste valor 

incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ XX (XXXX), e o valor mensal dos serviços 
é de R$ XX (XXXX). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

  
 O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO  
 
  O prazo máximo para instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

m) a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
n) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 
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o) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados 
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus 
Anexos; 

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

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

 
r) 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; 

 
s) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

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

 
u) 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; 

 
v) 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; 

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

 
x)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
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o) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE se obriga a: 
 

a) Efetuar o pagamento no prazo previsto no edital do Pregão Eletrônico nº XX/2019; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;  
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo;  
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e  
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e Fiscal(is), é reservado 
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso: 

 
a)  Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das 
demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 
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 O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, 
por até 60 (sessenta) meses.  
 

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  
  
 A Contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará 
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 
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b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

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

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

 
PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
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PARÁGRAFO DOZE - 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO, À PROPOSTA COMERCIAL DA 
CONTRATADA E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Ata de Registro de Preços nº 
XX/2019, observando todas as disposições do Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2019, que 
originou a mesma, bem como à proposta comercial da contratada  inserta no Processo 
Administrativo nº 0000953-93.2019.02.8000 (evento SEI nº XXXX), que passa a fazer parte 
integrante do mesmo, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

  
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA GARANTIA 
 
  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará 
garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o 
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor 
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que 
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implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido 
no caput desta Cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à 
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 

 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 

dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
 
 
 

Maceió,  XX de XXXX de 2019. 
  
Pelo TRE/AL  

      
  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente do TRE/AL 
 

Pela Empresa 
 
                                                 Representante da empresa  

 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0552778)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 244



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.

À COINF,
para ratificar os termos do termo de referência

alterado para atender ao solicitado pela AJ-DG.
Solicito ratificação ainda da inserção de

obrigatoriedade de garantia contratual, conforme combinado
informalmente com Vossa Senhoria.

Em caso de ratificação solicito o encaminhamento
dos autos para AJ-DG.

Respeitosamente,

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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552780 e o código CRC 3A7C901B.

0000953-93.2019.6.02.8000 0552780v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2019.
À COINF, na forma encaminhada pela SLC (doc.

0552780).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2019, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553975 e o código CRC A2C5ED07.

0000953-93.2019.6.02.8000 0553975v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.
À AJ-DG
 
Sr. Assessor,
 
Seguem os autos, conforme demanda dos

Despachos SLC e SAD, respectivamente, 0552780 e 0553975,
a ratificar os termos do Termo de Referência, notadamente
quanto à inserção de obrigatoriedade de garantia contratual.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 11/06/2019, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554422 e o código CRC 9FC314BA.

0000953-93.2019.6.02.8000 0554422v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.
Senhor Secretário de Administração, 
 
 
Tratam os autos de registro de preços para

contratação de empresa especializada para fornecimento de
enlace de acesso à internet em banda larga cuja análise foi
iniciada por esta Assessoria Jurídica  quando da emissão do
Parecer 1090 (0551377).

Àquela ocasião, sugerimos:
1) algumas alterações na minuta do edital
- que foram satisfeitas com a juntada da
nova minuta de edital (0552778), com a
exceção que se exporá adiante;
2) a ratificação pela autoridade
competente da alteração efetuada no
termo de referência que gerou a versão
lançada no evento 0539307 - o que foi
atendido no Despacho STI (0539307);
3) a verificação, junto à COFIN,  da
pertinência das exigências contidas
nos itens 66 e 67 da tabela de
verificação - este item, porém, ainda
não foi atendido.
 

Considerando o valor estimado da contratação (R$
808.492,30 - oitocentos e oito mil quatrocentos e noventa e
dois reais e trinta centavos), foi solicitada a essa Unidade
avaliar a eventual conveniência de se fazer inserir na minuta
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do edital as exigências contidas no artigo 31, da Lei nº
8.666/93, que prevê: 

 
"Art. 31.  A documentação relativa à
qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

I - balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da
proposta;

II - certidão negativa de falência ou concordata
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida
no domicílio da pessoa física;

III - garantia, nas mesmas modalidades e
critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56
desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor
estimado do objeto da contratação. 

§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à
demonstração da capacidade financeira do
licitante com vistas aos compromissos que terá
que assumir caso lhe seja adjudicado o
contrato, vedada a exigência de valores
mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou lucratividade.               

§ 2o  A Administração, nas compras para
entrega futura e na execução de obras e
serviços, poderá estabelecer, no instrumento
convocatório da licitação, a exigência de capital
mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou
ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56
desta Lei, como dado objetivo de comprovação
da qualificação econômico-financeira dos
licitantes e para efeito de garantia ao
adimplemento do contrato a ser ulteriormente
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celebrado.

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio
líquido a que se refere o parágrafo anterior não
poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, devendo a
comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei,
admitida a atualização para esta data através
de índices oficiais.

§ 4o  Poderá ser exigida, ainda, a relação dos
compromissos assumidos pelo licitante que
importem diminuição da capacidade operativa
ou absorção de disponibilidade financeira,
calculada esta em função do patrimônio líquido
atualizado e sua capacidade de rotação. 

§ 5o  A comprovação de boa situação financeira
da empresa será feita de forma objetiva,
através do cálculo de índices contábeis
previstos no edital e devidamente justificados
no processo administrativo da licitação que
tenha dado início ao certame licitatório, vedada
a exigência de índices e valores não usualmente
adotados para correta avaliação de situação
financeira suficiente ao cumprimento das
obrigações decorrentes da licitação".   

 
Àquela ocasião, esta AJ-DG suscitou a inclusão de

exigências relativas à qualificação econômico-financeira,  à
luz do Acódão TCU nº 891/2018 – Plenário, Representação,
Relator Ministro José Múcio Monteiro que pode ser
sintetizado no segunte sentido: 

 
"9.3. dar ciência ao Tribunal Regional
Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) de
que a não exigência de comprovação de
qualificação técnica e econômico-
financeira identificada no edital do
Pregão Eletrônico 7/2018 (Processo
26.659/2017) afronta o disposto no art.
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27, c/c os arts. 30, 31 e 32 da Lei
8.666/1993;"
 

Complementando a recomendação, traz-se a lume o
que preconiza o Acórdão nº 2.397/2017 - Plenário -
Representação, Relator Ministro Aroldo Cedraz), vazado nos
seguintes termos:

 
"Licitação. Qualificação econômico-
financeira. Garantia da proposta.
Acumulação. Garantia contratual.
Patrimônio líquido.
Não viola o art. 31, § 2º, da Lei
8.666/1993 o edital da licitação exigir
comprovação de patrimônio líquido
mínimo pelo licitante, para fins de
qualificação econômico-financeira,
concomitantemente com previsão de
prestação de garantia contratual (art. 56)
pelo contratado. Afronta aquele
dispositivo legal a exigência simultânea
de patrimônio líquido mínimo e de
garantia de participação na licitação (art.
31, inciso III) como requisitos de
habilitação."
 

 
Assim, devolvem-se  os autos para complemento da

instrução, recomendando, tendo em vista tais precedentes
jurisprudenciais e o valor e a importância da contratação, que
se incluam também outras exigências de comprovação de
qualificação econômico-financeira.

Ademais, como acima relatado, resta a verificação,
junto à COFIN,  da pertinência das exigências contidas nos
itens 66 e 67 da tabela de verificação.

 
Atenciosamente, 
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Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 11/06/2019, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 11/06/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554485 e o código CRC FE94DE23.

0000953-93.2019.6.02.8000 0554485v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2019.
Maceió, 19 de junho de 2019.

SEI n. 0000953-93.2019.6.02.8000
Informação n. 126/2019
 
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
1. Vieram os autos para nos manifestarmos sobre o apontamento da
Assessoria Jurídica da Direção-Geral - AJ-DG, no Parecer 1090 (0551377), ítem
"i", "quanto a pertinência das exigências contidas nos itens 66 e 67 da tabela
de verificação, respectivamente, "Fora das hipóteses de registro de preços, os
autos do processo contêm documento com estimativa do impacto orçamentário
financeiro da despesa? Ref. art. 16, I, da Lei Complementar nº 101/2000" e "Os
autos do processo contêm declaração do ordenador da despesa? Ref. art. 16,
II, da Lei Complementar nº 101/2000".
 
2. Pois bem, avaliando as condições da pretendida contratação, observamos:
a) trata-se de procedimento de registro de preços - RP;
b) o RP tem por objetivo, conforme se observa no Documento de Oficialização
de Demanda - DOD 10/2019 (0496016), "Encaminhar o acesso à Internet por
meio da nova conexão, sem comprometer os serviços essenciais e destinos na
rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar de forma exclusiva os
enlaces do backbone secundário e contrato derivado da Ata de RP 11/2018
(grifo nosso)"; e,
c) apesar de não constar no referido DOD 10/2019, há previsão de recursos
para tal despesa na Proposta Orçamentária de 2020, baseada nos valores
contratados através do RP 11/2018 que o futuro contrato substituirá, no
montante de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
Diante das observações acima, mesmo tratando de continuidade de serviço já
existente, constatamos que os recursos para 2020 não atende a despesa
pretendida, conforme item 3, pois existe um aumento considerável no novo
valor da contratação.  
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3. Apesar de, em relação ao apontamento acima, é necessário desde já
indicar remanejamento de crédito para cobertura da insuficiência de
recursos no próximo exercício no valor de R$ 133.200,00. No caso de
haver redução na licitação, o remanejamento seria estornado
parcialmente. Assim, teriamos, sem contar eventuais necessidades de
mudanças de endereço, uma potencial necessidade de R$ 199.200,00 (R$
830,00 X 20 enlaces X 12 meses) menos os R$ 66.000,00 já previstos na PLOA
2020, resultando R$ 133.200,00 a serem remanejados.
 
4. Resumindo temos:
4.1 Para 2019: Reserva de crédito já emitida de R$ 177.618,00,
doc. 0540252 (memória de cálculo doc. 0539828), com custos de instalação já
previstos;
4.2 Para 2020: Previstos R$ 66.000,00 na proposta orçamentária de 2020, com
necessidade total de R$ 199.200,00, ocorrendo necessidade de remanejamento
da PLOA 2020 de R$ 133.200,00.
 
5. Concluindo, para que possamos atender ao art. 16 da LRF (itens 66 e 67 do
Parecer 1090), é necessário avaliar os itens passíveis de remanejamento
em 2020 para garantir os recursos.
 
Respeitosamente,
 
Esmeraldo de Lucena Antunes
Seção de Gestão Orçamentária
 
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 19/06/2019, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 27/06/2019, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0555566 e o código CRC F7BA41AB.

0000953-93.2019.6.02.8000 0555566v1
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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 junho de 2019.
Por força do Despacho AJ-DG 0554485, devolvo os

autos à SLC para que inclua na minuta do edital os requisitos
de qualificação econômico-financeira relacionados no art. 31
da Lei nº 8.666/93, observado o disposto no inciso I do caput
do art. 5º da Lei nº 10.520/02, na forma indicada no PA
0011213-69.2018.6.02.8000, minuta de evento 0558043.

Cópia à COFIN, para prestar os esclarecimentos
complementares, com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/06/2019, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558430 e o código CRC FC80019D.

0000953-93.2019.6.02.8000 0558430v1
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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 junho de 2019.
À SGO,
 
 
Diante do despacho GSAD (0558430), encaminho

os autos eletrônicos para as providências apontadas no item
"3" do despacho AJ-DG (0554485), relativo aos itens 66 e 67
da lista de verificação constante do evento (0551377).

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 25/06/2019, às 13:46,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558523 e o código CRC 9D2EC19C.

0000953-93.2019.6.02.8000 0558523v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO) 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
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 (LOTE ÚNICO), conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em  prestação de serviço  de enlace de acesso à internet em banda 
larga, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação 
deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo 
Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 
212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual 
se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço de enlace de acesso à internet em banda 
larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme quantidades e 
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

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

 
3 – DO PRAZO DE INSTALAÇÃO. 
 
3.1. O prazo máximo para instalação do enlace é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de serviço e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
4.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem 
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios 
previstos no referido diploma legal.  
 
4.4.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício do direito de 
preferência estabelecido no Decreto nº  7.174/2010 deverão declarar, em campo próprio no 
sistema, que atendem aos requisitos previstos na legislação. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
Edital. 
 
4.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

4.6.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.6.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
4.6.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.6.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
4.6.5. 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 
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da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da  data da disponibilização 
do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data  e hora marcadas para abertura 
deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
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b) descrição completa dos itens que compõem o lote ofertado, de acordo com o 
Anexo I-A deste edital. 

 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço 
proposto o licitante obrigar-se-á ao prestação de serviços descrito neste edital. 
 

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

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do serviço 
ofertado. 
 
6.4.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em conformidade 
com o disposto no Anexo I-B deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
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nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos 
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, 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. 
 
6.12. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão 
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do 
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo 
de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6.13. O licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, pelo sistema 
Comprasnet, a URL do sítio de internet bem como os números telefônicos para abertura de 
chamados, objetivando a verificação de adequação. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

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

 
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário dos serviços licitados que 
compõe o lote único, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para 
efeito de escalonamento. 
 
8.1.2. Quanto ao item 1, o valor do lance será o valor unitário do enlace, considerando a 
vigência de 12 (doze) meses (ou seja, valor mensal de um enlace multiplicado por 
doze). 
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8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão 
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
 

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

 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após 
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas 
no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
10.1. 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. 
 

10.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
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10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
10.1.3. 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. 

 
10.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou grande 
porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% superior à 
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, 
informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
10.3. Para efeito do disposto no item 10.1., 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. 
 

10.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
10.5. 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. 
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11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
11.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de menor 
preço por lote, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
11.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência, 
disponíveis no Anexo I-A deste edital, 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. 
 

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

11.2.2. O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade com o 
Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais de cada 
um dos itens que compõe o lote único. 

 
11.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
11.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
11.5. 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. 
 

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

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

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

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. 
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c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do 
edital: 
 

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

 
 

d) Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: 

d.1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data de 
apresentação da proposta.  

d.1.1) Serão considerados na forma de lei o balanço patrimonial e as 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

d.1.1) publicados em Diário Oficial; ou 

d.1.2) publicados em jornal de grande circulação; ou 

d.1.3) por cópia registrada no órgão de Registro Público competente da 
sede ou domicílio da licitante; ou 

d.1.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no 
órgão de Registro Público competente da sede ou domicílio da 
licitante – inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento. 

d.1.2) A análise da qualificação econômico-financeira será feita por servidores 
qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 
avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1 (um): 

 

LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_ 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG = _________________ATIVO TOTAL___________________ 
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = _ATIVO CIRCULANTE__ 

PASSIVO CIRCULANTE 

d.1.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço; 

d.1.4) A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer dos 
índices – Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez Corrente – 
LC, deverá possuir patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% do 
valor estimado da contratação do ITEM para o qual está concorrendo, na 
forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93.  

d.1.5) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá 
ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de 
cálculo correspondente. 

d.1.6) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do titular 
ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente 
habilitado. 

d.1.7) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício 
social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante 
a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 
levantado. 

d.1.8) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as 
Demonstrações Contábeis, as informações prestadas à Receita Federal. 

d.1.9) Para as licitantes cadastradas no SICAF, cujos índices de LG, SG e LC 
sejam iguais ou superiores a 1, fica dispensada a apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis. 

d.2) certidão negativa de falência, recuperação judicial e concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica.  

 
12.2. 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). 
 
12.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em 
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua 
idoneidade. 
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12.3.1. 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. 

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

12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 

comprovação de que trata o item 12.4., 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. 
 
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
 

12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
12.4.4.  A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3. 
 
12.4.5.   A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 12.4.1. e 
12.4.3. 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. 

 
12.5. 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 12.1. e no 
item 12.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
12.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
12.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
13.1. 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. 
 

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

 
13.2. 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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
14 - DOS RECURSOS. 
 
14.1. 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. 
 
14.2. 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. 
 
14.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o 
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 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. 
 
14.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
14.5. 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. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes 
da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

16.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 

 
16.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
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16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.1., podendo 
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

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

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de prestação de serviçços nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.1, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.13 
deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Ordem de serviço, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Ordem de serviço deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que 
procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade 
ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0559165)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 270



  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 

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

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

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

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
solicitação das mesmas. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 15.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
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c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

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

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

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

c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não dos serviços a outro órgão da Administração 
Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, 
conforme item 16.15. 

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

a) Prestar o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
b) 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; 

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

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

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

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

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

 
i) 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; 

 
j) 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; 

 
k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 
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l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
19. DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO. 
 
20.1. A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, durante o 
horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta Corte, na 
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local, 
conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e consequente recebimento do 
serviço entregue. 
 
20.2. Os serviços serão recebidos: 
 

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

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

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

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

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

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

20.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do serviço. 
 
20.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6. 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. 
 
20.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a 
nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
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a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

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

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

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

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

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
21.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
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descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
 
21.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.11. 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. 
 

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

 
21.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

22.1.1. 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. 

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. 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 
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pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). 
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DA GARANTIA . 
 
24.1.  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA 
prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
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24.2.    A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o 
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor 
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que 
implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido 
no caput desta Cláusula. 
 
24.3. A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o 
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
25.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
25.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
25.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.4.   Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
25.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
25.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
25.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
 
25.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
25.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 - Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol, Maceió – AL, 
CEP: 57051-090. 
 
25.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Tabela com os valores máximos admitidos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
ANEXO IV – Minuta do Contrato. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01. Objeto 
Registro de Preços para eventual contratação de enlaces 
de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas.  

02. Quantidade 

Para fins de cotação e registro: 

 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à Internet 
em Banda Larga, com custo mensal; 

 47 (quarenta e sete)  ativações; 
 Até 8 (oito) mudanças de endereço a cada 12 

(doze) meses 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

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

Todavia, de forma resumida temos: 

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda 
larga 

 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 

Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também 

de ligação 0800 ou ligação local. 

04. Valor Estimado O constante do Anexo I-A deste Edital. 

05. Justificativa 

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados 
alternativa por meio de Virtual Private Network 
(VPN) sobre a Internet, como backup para 
interligação dos cartórios eleitorais em caso de 
eventuais inoperâncias da rede principal baseada 
em MPLS. 

 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos 
enlaces em banda larga locais, aliviando o tráfego 
por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS 
essencialmente para os sistemas internos 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para a instalação dos enlaces é de 30 
(trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de 
serviço, nota de empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação Por Item 
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08. Classificação Orçamentária 
(A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de 
TI. 

09. Local de Entrega 
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, conforme Ordem de Serviço própria. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em Banda 
Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em cartórios eleitorais.  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preços para eventual contratação de até 47 (vinte) enlaces de 
acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, 
notadamente em cartórios eleitorais, conforme proposta orçamentária 2019, como medida 
de viabilização de migração/redundância progressiva backbone secundário do TRE/AL e 
substituição ao contrato derivado da ATA RP TRE/AL 11/2018. 

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

  

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

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual Private 
Network (VPN) sobre a Internet, como backup para interligação dos cartórios eleitorais 
em caso de eventuais inoperâncias da rede principal baseada em MPLS. 
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 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais, 
aliviando o tráfego por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos 
 A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no 

Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 
 Inciso I: a contratação de serviços alternativos de conectividade pode ser frequente, 

considerando mudança de cartórios, possibilidade de criação de unidades itinerantes, 
vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de continuidade; 

 Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de links 
efetivamente necessários, entre outras razões porque se anuncia um mudança na 
quantidade, localização e abrangência dos cartórios eleitorais. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de custo 
reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do backbone 
secundário 

 Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os 
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar de 
forma exclusiva os enlaces do backbone secundário, aumentando efetivamente o 
desempenho da rede como um todo 

 Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo 
backbone secundário 

 A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência da 
intraestrutura de comunicação 

  

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

 Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN) 
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado; 

 Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os cartórios 
eleitorais e escritórios remotos. 

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

Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC 
quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e 
inoperância de serviços e sistemas informatizados. 

Outrossim, está prevista no Plano de Contratações de Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2017, na Seção II, Alterações no 
contrato de serviços para conectividade de dados entre o TRE/AL e os Cartórios Eleitorais 
(backbone secundário). 

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 0000953-
93.2019.6.02.8000. 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 
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A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará a criação 
de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção de serviços prestados 
aos eleitores nos cartórios abrangidos. 

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

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

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, a solução pretendida 
trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias tecnologias tais como ADSL, 
Wireless, fibra óptica, entre outras. 

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

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado 
de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados, consistindo de 
serviço de natureza continuada. 

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

Não haverá parcelamento, cada ordem de serviço derivado do Registro de 
Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

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

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, sendo que o Contrato de prestação de serviço derivado da ordem de serviço 
terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma e limites de Lei. 

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

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

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

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

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

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0559165)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 284



  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

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 prestação de 
serviços, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

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

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

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

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

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

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

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

 
ABNT NBR 16264:2016  
Cabeamento estruturado residencial 
     
ABNT NBR 16521:2016  
Cabeamento estruturado industrial     
     
ABNT NBR 16415:2015  
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado     
     
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers 
     
ABNT NBR 14565:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers     

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 
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1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 

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

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente ter
mo, 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 contra
ditório 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) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demai
s condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Serviço, na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

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

7. Responsabilizar-se  integralmente pela prestação dos serviços, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado 
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

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

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, 
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, 
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 
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10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeç
am rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

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

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a  
qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços. 

 

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

3.1 Descrição do Objeto 

 

Item 1 

Acesso à Internet em Banda Larga 

  

1. Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de enlace dedicado para acesso à internet 
em banda larga; 

2. A solicitação de ativação será sob demanda; 
3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas eleitorais 

de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 
44ª, 48ª e 51ª; 

4. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço 
http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais; 

5. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nestes endereços; 
6. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da 

Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-
7753; 

7. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço; 
8. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às condições 

de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA; 
9. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços 

ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação de documento oficial; 
10. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por pessoa 

jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de características 
similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão; 

11. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 

12. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6; 
13. Todos os enlaces devem ter as velocidade: 

1. Download: 10 Mbps; 
2. Upload: 03 Mbps; 

14. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda 
efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo 
OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 
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15. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de conexão 
de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos neste caso o 
acesso de última milha,  apenas 20% do total de conexões demandadas poderá ser 
efetivada por wireless, consideranda cada ordem de serviço, salvo justificativa por 
escrito da contratada e aprovada pela Administração; 

16. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface 
padrão FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado diretamente na rede interna 
do TRE-AL (Equipamento switch); 

17. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser fornecido 
pela CONTRATADA, em regime de comodato; 

18. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados 
trafegada; 

19. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo ou 
dinâmico, visível através da Internet (endereço público); 

20. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam 
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 

21. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que 
eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de 
funcionamento; 

22. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados a partir da 
abertura do chamado técnico; 

23. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor da fatura 
relativa ao respectivo mês de ocorrência; 

24. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional, por meio de 
ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de sítio na Internet; 

25. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por meio da 
Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela CONTRATA por um 
período mínimo de 60 (sessenta dias); 

26. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias 
corridos para envio de gravações telefônicas de atendimento realizado durante o 
período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3, através de e-mail ou 
mídia óptica; 

27. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a 
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos; 

28. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico diretamente 
com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato deverá 
obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento, por meio de ligação 
gratuita; 

29. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA deverá manter 
cadastro do enlace contratado contendo informações do local da instalação, tais 
como: pessoa de contato, número telefônico, horário de funcionamento e endereço; 

30. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o 
número da ocorrência para o devido acompanhamento; 

31. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de 
internet bem como os números telefônicos para abertura de chamados, objetivando a 
verificação de adequação; 

32. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, mesmo quando 
for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou 
qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o cumprimento do serviço; 

33. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura 
do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o 
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momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe 
técnica do TRE-AL; 

34. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica do 
TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL não 
confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que 
seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA; 

35. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios 
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos: 

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas no 
mês e o status; 

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão 
sendo tratadas e qual o status; 

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que foram 
fechados no mês. 

36. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder às 
solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados; 

37. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, 
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e 
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

38. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de instalação 
(único), mensal e de mudança de endereço do enlace; 

39. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global, 
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e 12 
(doze) valores mensais; 

40. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a critério 
da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente; 

41. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1% (um por 
cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso; 

42. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança de endereço de 
cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15% (quinze por cento) do 
valor global do contrato; 

43. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com 
características superiores; 

44. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da proposta 
da licitante. 

  

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 
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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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de prestação de serviços; 

2. Os serviços devem obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado 
por cada serviço individualmente; 

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

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda, 
serem entregues em pleno estado de funcionamento; 

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

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

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

8.  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 e os equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

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

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

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

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

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

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

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, 
III, a, 3): 
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1. A Ordem de Serviço será o instrumento formal de solicitação dos 
serviços pertencentes ao escopo desta contratação. 

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

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

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

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

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

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

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se 
refere a serviços de conexão de dados. 

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 Ordem de Serviço, no caso de 
atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Serviço; e 

2. No caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
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não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20
% sobre o valor da Ordem de Seviço, no caso de inexecução total 
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidê
ncia 30 (trinta) dias corridos; 

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

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

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

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços 
do Fornecedor; 

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 

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

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

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

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

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 
 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local. 

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

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

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

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 
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ORDEM DE SERVIÇO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, a prestação do 
serviço abaixo discriminado: 

  

Item 
da Ata 

Descrição 
Qtd. 

Solicitada 
Endereço de 

Ativação 

Valor de 
Instalação 

(R$) 

Valores de 
mensalidade 
no exercício 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

              

              

TOTAL:    

 

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitativo executado via 

Ordem de Serviço  nº 001/20YY  
  

Quantitativo executado via 

Ordem de Serviço nº 002/20YY  
  

SALDO ATA:   

  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serã
o cobertas com recursos de DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE TI. 

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

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

  

Maceió, XX de XXXXXX de XXXX. 

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 10 de maio de 2019. 
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ANEXO I-A 
 
 

VVAALLOORREESS  MMÁÁXXIIMMOOSS  UUNNIITTÁÁRRIIOOSS  AADDMMIITTIIDDOOSS  
  
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Serviço  de enlaces 
 

Anual 47 
9.960,00 (ANUAL 

- POR 12 MESES) 

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47 6.390,00 

3 

 

Mudança de 
Endereço de enlace 

 

Por ponto 8 5.000,00 
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ANEXO I-B 
 
 

MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA  

 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

 
(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Serviço de enlaces 
 

Anual 47  

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47  

3 

 

Mudança de Endereço de 
enlace 

 

Por ponto 8  
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AANNEEXXOO  IIII  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

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

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2018 

Processo nº 0000953-93.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2018, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro 
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para prestação de serviço de enlace de acesso à internet em 
banda larga, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 
LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA/

MODELO 
UNID. QUANT. 

TOTAL 
REGIST. 

VALOR 
UNIT.  
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

 
 

      

 
2 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 
2.1. Os licitantes que aceitaram cotar seus serviços em valor igual ao do vencedor do 
certame farão parte da relação abaixo, para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no edital de licitação: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

    

    
 
3 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE INSTALAÇÃO  
 
3.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
3.2.  O prazo máximo para a instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não a prestação dos serviços a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, observando os limites constantes no edital. 
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5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
   

a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
b) 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; 

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

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

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

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

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

 
i) 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; 

 
j) 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; 

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

 
l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 
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m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1. A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, durante o 
horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta Corte, na 
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local 
nesta Capital, conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e consequente 
recebimento do serviço entregue. 
 
6.2. Os serviços serão recebidos: 
 

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

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

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

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

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponível no sítio do fabricante. 
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b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e 
assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
6.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto dos serviços. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 
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a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

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

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

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
7.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
 
7.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.11. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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7.11.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 

 
7.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

8.2. 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. 

8.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
8.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
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         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
8.8. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da 
contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência contratual, os 
serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento no qual será 
apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, 
no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, 
compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
8.9.  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante 
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida 
no período do reajuste proposto. 
 
 
9 – DA GARANTIA  
 
9.1.  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA 
prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
9.2.    A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o caso, no 
prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor em razão 
de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que implique na 
elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido no caput 
desta Cláusula. 
 
9.3. A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o 
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 
 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em três 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
 

Pelo TRE/AL 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente 
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Pela Empresa 
                     Representante da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                ANEXO IV 

 
CONTRATO Nº XX/2019 

PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 
 

MINUTA 
 

Contrato de prestação de serviços de enlace de acesso à 
internet em banda larga, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 
– Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador 
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, 
situada à XXXX, neste ato representada por XXXX, doravante designada CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de comunicação de dados, 
com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e 
alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.  
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PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 
8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, 
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, 
disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de 
Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços  de enlace de acesso à internet em banda larga, para as unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  

 
O presente contrato tem o valor global de R$ XX (XXXX), estando neste valor 

incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ XX (XXXX), e o valor mensal dos serviços 
é de R$ XX (XXXX). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

  
 O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0559165)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 306

http://www.tre-al.gov.br/


  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO  
 
  O prazo máximo para instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
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PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

m) a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
n) 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; 

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

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

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

 
r) 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; 

 
s) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

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

 
u) 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; 

 
v) 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; 

 
w) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 
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x)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE se obriga a: 
 

a) Efetuar o pagamento no prazo previsto no edital do Pregão Eletrônico nº XX/2019; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;  
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo;  
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e  
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e Fiscal(is), é reservado 
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso: 

 
a)  Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 
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c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das 
demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 

 
 O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, 
por até 60 (sessenta) meses.  
 

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  
  
 A Contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará 
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 
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b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

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

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

 
PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
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PARÁGRAFO DOZE - 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO, À PROPOSTA COMERCIAL DA 
CONTRATADA E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Ata de Registro de Preços nº 
XX/2019, observando todas as disposições do Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2019, que 
originou a mesma, bem como à proposta comercial da contratada  inserta no Processo 
Administrativo nº 0000953-93.2019.02.8000 (evento SEI nº XXXX), que passa a fazer parte 
integrante do mesmo, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

  
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA GARANTIA 
 
  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará 
garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o 
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor 
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que 
implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido 
no caput desta Cláusula. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à 
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 

 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 

dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
 
 
 

Maceió,  XX de XXXX de 2019. 
  
Pelo TRE/AL  

      
  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente do TRE/AL 
 

Pela Empresa 
 
                                                 Representante da empresa  
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DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2019.
À AJ-DG,
com minuta de edital alterada para incluir

exigências de qualificação financeira, conforme solicitado
pela SAD.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 26/06/2019, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559166 e o código CRC AD2A36E6.

0000953-93.2019.6.02.8000 0559166v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2019.
 
Ciente da alteração na minuta do edital (0559165),

para se fazer incluir os requisitos de qualificação econômico-
financeira relacionados no art. 31 da Lei nº 8.666/93,
aguardamos as demais providências solicitadas no Despacho
AJ-DG (0554485), a cargo da COFIN. 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 26/06/2019, às 14:32, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559193 e o código CRC 537FEE30.

0000953-93.2019.6.02.8000 0559193v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.
Senhor Coordenador,
 
Á SGO já se pronunciou neste SEI, conforme

Despacho SGO (evento 0555566).
 
Att.
 
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 27/06/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559994 e o código CRC 0F3A81F5.

0000953-93.2019.6.02.8000 0559994v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.
Ao GSAD.
 
Prezados,
 
Remeto os autos com a manifestação da SGO.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 27/06/2019, às 18:28,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560011 e o código CRC D31E649D.

0000953-93.2019.6.02.8000 0560011v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2019.
Diante do cenário traçado pela SGO, no documento

0555566, reportado no Despacho 0559994 destes autos,
solicito prévio pronuinciamento da STI quanto à possibilidade
de revisão do formato da demanda, considerando a
insuficiência orçamentária para a continuidade do projeto no
próximo exercício.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2019, às 19:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560495 e o código CRC 78FCBC24.

0000953-93.2019.6.02.8000 0560495v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Com a devida vênia, antes da análise demandada,

Despacho GSAD 0560495, cumpre-me indagar e sugerir
quanto à possibilidade de uso de custos mensais do contrato
derivado da Ata de RP TRE/AL nº 11/2018, serviços que se
pretende substituir pelos em tela, para fins compor a pesquisa
de preços.

Tal fato, equivalência dos serviços, é perfeitamente
verificável no DOD - Documento de Oficialização de
Demanda 0496016.

 
Fatura - JUNHO/2019 - 0562736: referente à prestação de serviços em 20 (vinte)
cartórios eleitorais.

 

Dados Relevantes:

 

Do Proc SEI nº 0007257-16.2016.6.02.8000:

Ata de Registro de Preços nº 11/2018: 0423615;
Portaria TRE/AL nº 346/2018: 0430449 - Gestão da Ata
Extrato de Publicação da  ATA nº 11/2018: 0423628
Nota de Empenho 2018NE000725: 0438339 até 31/12/2018;
Ativações por data: 0455615;

Do Proc SEI nº 0007954-66.2018.6.02.8000:

Confirmação do recebimento da Nota de Empenho: 0441886; 27/09/2018 - início
de vigência.
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de vigência.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 08/07/2019, às 14:04,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563692 e o código CRC 4EA55C4F.

0000953-93.2019.6.02.8000 0563692v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.
Acolho a sugestão do Despacho STI 0563692, posto

que consentânea às regras da IN SEGES 5/5014, para
devolver o feito à COMAP, no sentido de revisar a estimativa
de preço, considerando o novo parâmetro assinalado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2019, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563715 e o código CRC 4F02F937.

0000953-93.2019.6.02.8000 0563715v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.
À SEIC,
para revisão da estimativa, conforme solicitado pela

SAD.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 08/07/2019, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563732 e o código CRC 286B87B9.

0000953-93.2019.6.02.8000 0563732v1
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SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC – PA Nº 0000953-93.2019.6.02.8000

CATSER: 26344

Item Qtd Descrição Período

1 47 Anual R$ 258,33 R$ 3.099,96 R$ 145.698,12

2 47 Por Ponto R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 94.000,00

3 8 Por Ponto R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 16.000,00

VALOR TOTAL A SER REGISTRADO R$ 255.698,12

Valor Unitário 
Mensal

Valor unitário 
Anual (por 

enlace)

Valor Anual Total 
Registrado

Fornecimento de enlaces, ARP-TRE/AL Nº 
11/2018, doc. 0423615

Instalação de enlaces, ARP-TRE/AL Nº 11/2018, 
doc. 0423615

Mudança de endereço de enlace, ARP-TRE/AL Nº 
11/2018, doc. 0423615

Demonstrativo Quadro Resumo ATUALIZADO. ARP TRE-AL Nº 11/2018 (0565074)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 323
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INFORMAÇÃO Nº 4149 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Em atendimento ao despacho GSAD 0563715 revisamos a estimativa
(0565074), para a contratação de 47 (quarenta e sete) enlaces de
acesso à internet em banda larga, adequando-a, conforme sugestão
da STI, despacho 0563692, aos custos mensais do contrato derivado
da Ata de Registro de Preços TRE/AL Nº 11/2018, evento  0423615,
com valor unitário (enlace) máximo anual de R$ 3.099,96 (três mil
noventa e nove reais e noventa e seis centavos), instalação por
ocorrência de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e mudança de endereço
por ponto de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
 
Sugerimos o envio dos autos à unidade técnica demandante para
confirmação da estimativa.
 
Respeirosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 10/07/2019, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/07/2019, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565075 e o código CRC 9FBEA0C0.

0000953-93.2019.6.02.8000 0565075v5
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DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2019.
À SAD,
sugerindo o envio dos autos à unidade técnica

demandante para confirmação da estimativa, conforme
informação SEIC 0565075.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 10/07/2019, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565206 e o código CRC 64E2DF83.

0000953-93.2019.6.02.8000 0565206v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.
Considerando a revisão da estimativa da despesa,

de acordo com a Informação 4149 (0565075), solicito nova
análise da COFIN, quanto à compatibilidade da despesa aos
parâmetros orçamentários.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/07/2019, às 20:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568558 e o código CRC FEE1913D.

0000953-93.2019.6.02.8000 0568558v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.
À SGO,
Para manifestação acerca do despacho GSAD

(0568558).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/07/2019, às 20:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568561 e o código CRC 34890B50.

0000953-93.2019.6.02.8000 0568561v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.
Maceió, 19 de julho de 2019.

SEI n. 0000953-93.2019.6.02.8000
Informação n. 159/2019
 
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
1. Vieram os autos para reforçar o 2019PE000206 (0540252), emitido em 13 de
maio de 2019, no montante de R$ 78.080,12 (setenta e oito mil , oitenta reais e
doze centavos), em razão da reestimativa de preços para fins de licitação
(0565074), por força da sugestão do senhor Secretário de TI (0563692).
 
2. Informamos, sem entrar no mérito da importância da necessidade da
presente contratação, da inexistência de sobra orçamentária suficiente a
suprir a demanda e que os recursos destinados à STI, na presente data, estão
relacionados nos eventos 0566913 e 0566938, constantes do Processo
SEI 0004929-11.2019.6.02.8000, devendo a unidade avaliar, dentre as suas
fontes, de onde poderão ser remanejados os recursos necessários.
 
3. Por oportuno, solicito da SAD que sejam utilizadas as informações
orçamentárias gerenciais contidas no SEI 0004929-11.2019.6.02.8000, que é
atualizada pelo menos uma vez a cada semana, onde constam os valores
disponíveis a cada um das UAS relacionadas (separadamente para melhor
controle e decisão da sua utilização/liberação). Com isso, ressaltamos que os
saldos existentes na conta contábil 62211000(crédito disponível), no SIAFI,
representam a efetiva e eventual "sobra orçamentária" do órgão. 
 
Respeitosamente,
 
Agnaldo Quintela
Seção de Gestão Orçamçentária
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Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária
 
Ciente. De Acordo. À SAD.
 
Rui Carlos Galvão
Coordenador da COFIN
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 19/07/2019, às 08:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 19/07/2019, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569028 e o código CRC 70CE470D.

0000953-93.2019.6.02.8000 0569028v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2019.
À SAD,
Encaminho manifestação da SGO para ciência.

(0569028).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/07/2019, às 12:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569485 e o código CRC CB26BE8E.

0000953-93.2019.6.02.8000 0569485v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2019.
 
 
Retornem os autos à SLC, para ajustar a minuta do edital

aos novos parâmetros financeiros indicados pela SEIC, na
Informação 4149 (0565075).

Após, remeter o feito à análise da AJ-DG, destacando,
quanto aos pontos assinalados no despacho 0559193, que a
proposição é de registro de preços, razão pela qual questionamos a
aplicabilidade dos quesitos reportados, posto que em um deles (o
item 66) consta expressamente a ressalva à hipótese de registro de
preços, dada a possibilidade de se dar sequência a esse tipo de
aquisição sem a neecssária previsão orçamentária.

Nesse aspecto, ponderamos pela continuidade do feito,
devendo as aquisições limitarem-se, no primeiro momento, aos
créditos já reservados (vide Despacho SGO 0569028), devendo
demandas posteriores serem avaliadas no âmbito da dinâmica da
execução orçamentária competente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 24/07/2019, às 15:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571400 e o código CRC A953A8B6.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO) 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
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 (LOTE ÚNICO), conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em  prestação de serviço  de enlace de acesso à internet em banda 
larga, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação 
deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo 
Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 
212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual 
se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço de enlace de acesso à internet em banda 
larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme quantidades e 
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
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2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, 
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando 
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 
3 – DO PRAZO DE INSTALAÇÃO. 
 
3.1. O prazo máximo para instalação do enlace é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de serviço e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
4.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem 
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios 
previstos no referido diploma legal.  
 
4.4.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício do direito de 
preferência estabelecido no Decreto nº  7.174/2010 deverão declarar, em campo próprio no 
sistema, que atendem aos requisitos previstos na legislação. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
Edital. 
 
4.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

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

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da  data da disponibilização 
do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data  e hora marcadas para abertura 
deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
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6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
 
b) descrição completa dos itens que compõem o lote ofertado, de acordo com o 
Anexo I-A deste edital. 

 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço 
proposto o licitante obrigar-se-á ao prestação de serviços descrito neste edital. 
 

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

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do serviço 
ofertado. 
 
6.4.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em conformidade 
com o disposto no Anexo I-B deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
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prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos 
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, 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. 
 
6.12. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão 
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do 
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo 
de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6.13. O licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, pelo sistema 
Comprasnet, a URL do sítio de internet bem como os números telefônicos para abertura de 
chamados, objetivando a verificação de adequação. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

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

 
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
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8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário dos serviços licitados que 
compõe o lote único, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para 
efeito de escalonamento. 
 
8.1.2. Quanto ao item 1, o valor do lance será o valor unitário do enlace, considerando a 
vigência de 12 (doze) meses (ou seja, valor mensal de um enlace multiplicado por 
doze). 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão 
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
 

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

 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após 
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
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8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas 
no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
10.1. 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. 
 

10.1.1. 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. 
 
10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
10.1.3. 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. 

 
10.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou grande 
porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% superior à 
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, 
informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
10.3. Para efeito do disposto no item 10.1., 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; 
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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. 
 

10.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
10.5. 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. 
 
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
11.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de menor 
preço por lote, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
11.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência, 
disponíveis no Anexo I-A deste edital, 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. 
 

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

11.2.2. O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade com o 
Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais de cada 
um dos itens que compõe o lote único. 

 
11.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
11.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
11.5. 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 
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao edital. 
 

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

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

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

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de certidão 
negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do 
edital: 
 

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

 
 

d) Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: 

d.1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data de 
apresentação da proposta.  
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d.1.1) Serão considerados na forma de lei o balanço patrimonial e as 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

d.1.1) publicados em Diário Oficial; ou 

d.1.2) publicados em jornal de grande circulação; ou 

d.1.3) por cópia registrada no órgão de Registro Público competente da 
sede ou domicílio da licitante; ou 

d.1.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no 
órgão de Registro Público competente da sede ou domicílio da 
licitante – inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento. 

d.1.2) A análise da qualificação econômico-financeira será feita por servidores 
qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 
avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1 (um): 

 

LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_ 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG = _________________ATIVO TOTAL___________________ 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = _ATIVO CIRCULANTE__ 

PASSIVO CIRCULANTE 

d.1.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço; 

d.1.4) A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer dos 
índices – Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez Corrente – 
LC, deverá possuir patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% do 
valor estimado da contratação do ITEM para o qual está concorrendo, na 
forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93.  

d.1.5) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá 
ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de 
cálculo correspondente. 
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d.1.6) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do titular 
ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente 
habilitado. 

d.1.7) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício 
social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante 
a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 
levantado. 

d.1.8) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as 
Demonstrações Contábeis, as informações prestadas à Receita Federal. 

d.1.9) Para as licitantes cadastradas no SICAF, cujos índices de LG, SG e LC 
sejam iguais ou superiores a 1, fica dispensada a apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis. 

d.2) certidão negativa de falência, recuperação judicial e concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica.  

 
12.2. 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). 
 
12.3.  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. 

 
12.3.1. 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. 

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

12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 

comprovação de que trata o item 12.4., 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. 
 
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
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12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
12.4.4.  A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3. 
 
12.4.5.   A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 12.4.1. e 
12.4.3. 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. 

 
12.5. 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 12.1. e no 
item 12.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
12.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
12.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
13.1. 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. 
 

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

 
13.2. 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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
14 - DOS RECURSOS. 
 
14.1. 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. 
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14.2. 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. 
 
14.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o 
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 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. 
 
14.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
14.5. 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. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes 
da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

16.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 

 
16.2. 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. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.1., podendo 
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 
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16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de prestação de serviçços nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.1, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.13 
deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Ordem de serviço, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Ordem de serviço deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que 
procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade 
ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 

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

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

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

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
solicitação das mesmas. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 15.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
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d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

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

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

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

c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não dos serviços a outro órgão da Administração 
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Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, 
conforme item 16.15. 

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

a) Prestar o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
b) 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; 

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

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

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

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

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

 
i) 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; 

 
j) 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; 

 
k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 
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l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
19. DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO. 
 
20.1. A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, durante o 
horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta Corte, na 
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local, 
conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e consequente recebimento do 
serviço entregue. 
 
20.2. Os serviços serão recebidos: 
 

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

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
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a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

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

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

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

20.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do serviço. 
 
20.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6. 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. 
 
20.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a 
nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
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21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

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

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

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

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

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
21.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
 
21.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.11. 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. 
 

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

 
21.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

22.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
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22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0571471)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 353



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). 
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DA GARANTIA . 
 
24.1.  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA 
prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
24.2.    A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o 
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor 
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que 
implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido 
no caput desta Cláusula. 
 
24.3. A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o 
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
25.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
25.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
25.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.4.   Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
25.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
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25.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
25.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
 
25.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
25.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 - Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol, Maceió – AL, 
CEP: 57051-090. 
 
25.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Tabela com os valores máximos admitidos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
ANEXO IV – Minuta do Contrato. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01. Objeto 
Registro de Preços para eventual contratação de enlaces 
de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas.  

02. Quantidade 

Para fins de cotação e registro: 

 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à Internet 
em Banda Larga, com custo mensal; 

 47 (quarenta e sete)  ativações; 
 Até 8 (oito) mudanças de endereço a cada 12 

(doze) meses 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

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

Todavia, de forma resumida temos: 

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda 
larga 

 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 

Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também 

de ligação 0800 ou ligação local. 

04. Valor Estimado O constante do Anexo I-A deste Edital. 

05. Justificativa 

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados 
alternativa por meio de Virtual Private Network 
(VPN) sobre a Internet, como backup para 
interligação dos cartórios eleitorais em caso de 
eventuais inoperâncias da rede principal baseada 
em MPLS. 

 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos 
enlaces em banda larga locais, aliviando o tráfego 
por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS 
essencialmente para os sistemas internos 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para a instalação dos enlaces é de 30 
(trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0571471)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 356



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

serviço, nota de empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação Por Item 

08. Classificação Orçamentária 
(A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de 
TI. 

09. Local de Entrega 
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, conforme Ordem de Serviço própria. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

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

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em Banda 
Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em cartórios eleitorais.  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preços para eventual contratação de até 47 (vinte) enlaces de 
acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, 
notadamente em cartórios eleitorais, conforme proposta orçamentária 2019, como medida 
de viabilização de migração/redundância progressiva backbone secundário do TRE/AL e 
substituição ao contrato derivado da ATA RP TRE/AL 11/2018. 

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

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual Private 
Network (VPN) sobre a Internet, como backup para interligação dos cartórios eleitorais 
em caso de eventuais inoperâncias da rede principal baseada em MPLS. 

 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais, 
aliviando o tráfego por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos 
 A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no 

Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 
 Inciso I: a contratação de serviços alternativos de conectividade pode ser frequente, 

considerando mudança de cartórios, possibilidade de criação de unidades itinerantes, 
vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de continuidade; 

 Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de links 
efetivamente necessários, entre outras razões porque se anuncia um mudança na 
quantidade, localização e abrangência dos cartórios eleitorais. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de custo 
reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do backbone 
secundário 

 Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os 
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar de 
forma exclusiva os enlaces do backbone secundário, aumentando efetivamente o 
desempenho da rede como um todo 

 Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo 
backbone secundário 

 A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência da 
intraestrutura de comunicação 

  

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

 Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN) 
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado; 

 Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os cartórios 
eleitorais e escritórios remotos. 

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

Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC 
quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e 
inoperância de serviços e sistemas informatizados. 

Outrossim, está prevista no Plano de Contratações de Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2017, na Seção II, Alterações no 
contrato de serviços para conectividade de dados entre o TRE/AL e os Cartórios Eleitorais 
(backbone secundário). 
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2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0000953-
93.2019.6.02.8000. 

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

A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará a criação 
de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção de serviços prestados 
aos eleitores nos cartórios abrangidos. 

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

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

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, a solução pretendida 
trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias tecnologias tais como ADSL, 
Wireless, fibra óptica, entre outras. 

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

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado 
de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados, consistindo de 
serviço de natureza continuada. 

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

Não haverá parcelamento, cada ordem de serviço derivado do Registro de 
Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

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

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, sendo que o Contrato de prestação de serviço derivado da ordem de serviço 
terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma e limites de Lei. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ABNT NBR 16264:2016  
Cabeamento estruturado residencial 
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ABNT NBR 16521:2016  
Cabeamento estruturado industrial     
     
ABNT NBR 16415:2015  
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado     
     
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers 
     
ABNT NBR 14565:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers     

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

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

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

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente ter
mo, 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 contra
ditório 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) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demai
s condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Serviço, na Proposta e no Contrato; 

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

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

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

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

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

7. Responsabilizar-se  integralmente pela prestação dos serviços, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado 
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

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

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

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

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

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a  
qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços. 

 

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

3.1 Descrição do Objeto 

 

Item 1 

Acesso à Internet em Banda Larga 

  

1. Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de enlace dedicado para acesso à internet 
em banda larga; 

2. A solicitação de ativação será sob demanda; 
3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas eleitorais 

de Alagoas: 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 26ª, 27ª, 34ª, 40ª, 
44ª, 48ª e 51ª; 

4. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço 
http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais; 

5. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nestes endereços; 
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6. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da 
Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-
7753; 

7. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço; 
8. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às condições 

de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA; 
9. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços 

ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação de documento oficial; 
10. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por pessoa 

jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de características 
similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão; 

11. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 

12. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6; 
13. Todos os enlaces devem ter as velocidade: 

1. Download: 10 Mbps; 
2. Upload: 03 Mbps; 

14. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda 
efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo 
OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 

15. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de conexão 
de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos neste caso o 
acesso de última milha,  apenas 20% do total de conexões demandadas poderá ser 
efetivada por wireless, consideranda cada ordem de serviço, salvo justificativa por 
escrito da contratada e aprovada pela Administração; 

16. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface 
padrão FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado diretamente na rede interna 
do TRE-AL (Equipamento switch); 

17. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser fornecido 
pela CONTRATADA, em regime de comodato; 

18. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados 
trafegada; 

19. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo ou 
dinâmico, visível através da Internet (endereço público); 

20. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam 
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 

21. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que 
eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de 
funcionamento; 

22. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados a partir da 
abertura do chamado técnico; 

23. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor da fatura 
relativa ao respectivo mês de ocorrência; 

24. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional, por meio de 
ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de sítio na Internet; 

25. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por meio da 
Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela CONTRATA por um 
período mínimo de 60 (sessenta dias); 
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26. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias 
corridos para envio de gravações telefônicas de atendimento realizado durante o 
período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3, através de e-mail ou 
mídia óptica; 

27. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a 
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos; 

28. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico diretamente 
com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato deverá 
obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento, por meio de ligação 
gratuita; 

29. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA deverá manter 
cadastro do enlace contratado contendo informações do local da instalação, tais 
como: pessoa de contato, número telefônico, horário de funcionamento e endereço; 

30. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o 
número da ocorrência para o devido acompanhamento; 

31. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de 
internet bem como os números telefônicos para abertura de chamados, objetivando a 
verificação de adequação; 

32. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, mesmo quando 
for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou 
qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o cumprimento do serviço; 

33. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura 
do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o 
momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe 
técnica do TRE-AL; 

34. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica do 
TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL não 
confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que 
seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA; 

35. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios 
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos: 

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas no 
mês e o status; 

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão 
sendo tratadas e qual o status; 

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que foram 
fechados no mês. 

36. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder às 
solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados; 

37. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, 
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e 
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

38. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de instalação 
(único), mensal e de mudança de endereço do enlace; 

39. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global, 
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e 12 
(doze) valores mensais; 

40. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a critério 
da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente; 
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41. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1% (um por 
cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso; 

42. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança de endereço de 
cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15% (quinze por cento) do 
valor global do contrato; 

43. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com 
características superiores; 

44. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da proposta 
da licitante. 

  

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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de prestação de serviços; 

2. Os serviços devem obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado 
por cada serviço individualmente; 

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

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda, 
serem entregues em pleno estado de funcionamento; 

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

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

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

8.  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 e os equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

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

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

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

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

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

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

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

1. A Ordem de Serviço será o instrumento formal de solicitação dos 
serviços pertencentes ao escopo desta contratação. 

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

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

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

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 Ordem de Serviço, no caso de 
atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Serviço; e 

2. No caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20
% sobre o valor da Ordem de Seviço, no caso de inexecução total 
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidê
ncia 30 (trinta) dias corridos; 

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

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Serviço e aplicada somente u
ma única vez a cada mês, independente da quantidade de 
chamados sem solução. 
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iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços 
do Fornecedor; 

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 

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

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

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

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

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 
 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local. 

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

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

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

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE SERVIÇO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, a prestação do 
serviço abaixo discriminado: 
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Item 
da Ata 

Descrição 
Qtd. 

Solicitada 
Endereço de 

Ativação 

Valor de 
Instalação 

(R$) 

Valores de 
mensalidade 
no exercício 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

              

              

TOTAL:    

 

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitativo executado via 

Ordem de Serviço  nº 001/20YY  
  

Quantitativo executado via 

Ordem de Serviço nº 002/20YY  
  

SALDO ATA:   

  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serã
o cobertas com recursos de DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE TI. 

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

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

  

Maceió, XX de XXXXXX de XXXX. 

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 10 de maio de 2019. 
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ANEXO I-A 
 
 

VVAALLOORREESS  MMÁÁXXIIMMOOSS  UUNNIITTÁÁRRIIOOSS  AADDMMIITTIIDDOOSS  
  
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO  ANUAL 

MÁXIMO 
(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Serviço  de enlaces 
 

Anual 47 

R$ 3.099,96  

(ANUAL - POR 12 

MESES) 

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47 R$ 2.000,00 

3 

 

Mudança de 
Endereço de enlace 

 

Por ponto 8 R$ 2.000,00 
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ANEXO I-B 
 
 

MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA  

 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

 
(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Serviço de enlaces 
 

Anual 47  

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47  

3 

 

Mudança de Endereço de 
enlace 

 

Por ponto 8  
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AANNEEXXOO  IIII  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

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

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2018 

Processo nº 0000953-93.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2018, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro 
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para prestação de serviço de enlace de acesso à internet em 
banda larga, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 
LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA/

MODELO 
UNID. QUANT. 

TOTAL 
REGIST. 

VALOR 
UNIT.  
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

 
 

      

 
2 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 
2.1. Os licitantes que aceitaram cotar seus serviços em valor igual ao do vencedor do 
certame farão parte da relação abaixo, para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no edital de licitação: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

    

    
 
3 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE INSTALAÇÃO  
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0571471)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 373



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

3.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
3.2.  O prazo máximo para a instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não a prestação dos serviços a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, observando os limites constantes no edital. 

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

a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
b) 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; 

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

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

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

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

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

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

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

 
l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1. A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, durante o 
horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta Corte, na 
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local 
nesta Capital, conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e consequente 
recebimento do serviço entregue. 
 
6.2. Os serviços serão recebidos: 
 

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

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
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a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

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

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

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

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
6.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto dos serviços. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
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7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

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

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

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
7.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
 
7.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.11. 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. 
 

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

 
7.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

8.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 
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8.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
8.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
8.8. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da 
contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência contratual, os 
serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento no qual será 
apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, 
no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, 
compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
8.9.  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante 
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida 
no período do reajuste proposto. 
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9 – DA GARANTIA  
 
9.1.  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA 
prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
9.2.    A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o caso, no 
prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor em razão 
de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que implique na 
elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido no caput 
desta Cláusula. 
 
9.3. A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o 
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 
 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em três 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
 

Pelo TRE/AL 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente 
 
 

Pela Empresa 
                     Representante da empresa 
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                                                ANEXO IV 

 
CONTRATO Nº XX/2019 

PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 
 

MINUTA 
 

Contrato de prestação de serviços de enlace de acesso à 
internet em banda larga, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 
– Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador 
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, 
situada à XXXX, neste ato representada por XXXX, doravante designada CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de comunicação de dados, 
com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e 
alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 
8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, 
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, 
disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de 
Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços  de enlace de acesso à internet em banda larga, para as unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  

 
O presente contrato tem o valor global de R$ XX (XXXX), estando neste valor 

incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ XX (XXXX), e o valor mensal dos serviços 
é de R$ XX (XXXX). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

  
 O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO  
 
  O prazo máximo para instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

m) a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
n) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, 
caso exista, ou em inglês; 
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o) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados 
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus 
Anexos; 

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

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

 
r) 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; 

 
s) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

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

 
u) 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; 

 
v) 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; 

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

 
x)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
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o) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE se obriga a: 
 

a) Efetuar o pagamento no prazo previsto no edital do Pregão Eletrônico nº XX/2019; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;  
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo;  
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e  
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e Fiscal(is), é reservado 
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso: 

 
a)  Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das 
demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 
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 O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, 
por até 60 (sessenta) meses.  
 

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  
  
 A Contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará 
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0571471)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 387



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

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

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

 
PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
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PARÁGRAFO DOZE - 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO, À PROPOSTA COMERCIAL DA 
CONTRATADA E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Ata de Registro de Preços nº 
XX/2019, observando todas as disposições do Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2019, que 
originou a mesma, bem como à proposta comercial da contratada  inserta no Processo 
Administrativo nº 0000953-93.2019.02.8000 (evento SEI nº XXXX), que passa a fazer parte 
integrante do mesmo, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

  
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA GARANTIA 
 
  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará 
garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o 
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor 
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que 
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implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido 
no caput desta Cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à 
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 

 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 

dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
 
 
 

Maceió,  XX de XXXX de 2019. 
  
Pelo TRE/AL  

      
  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente do TRE/AL 
 

Pela Empresa 
 
                                                 Representante da empresa  
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MINUTA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À AJ-DG, 
com minuta de edital de pregão eletrônico alterada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/07/2019, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571473 e o código CRC 4587437B.

0000953-93.2019.6.02.8000 0571473v2
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PROCESSO : 0000953-93.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS - INTERNET EM BANDA LARGA

 

Parecer nº 1465 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Tratam os presentes autos de registro de preços

para contratação de empresa especializada para fornecimento
de enlace de acesso à internet em banda larga. 

A análise da regularidade foi iniciada quando da
emissão do Parecer 1.090 (0551377), ocasião em que esta
Assessoria Jurídica sugeriu algumas alterações na minuta do
edital apresentada. 

Com a manifestação da SAD (0571400), da STI
(0552488)  e a juntada da nova minuta (0571471), foram
sanadas as pendências apontadas.

Pelo exposto, em complemento ao antedito
parecer e nos termos do parágrafo único, do Art. 38, da Lei nº
8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta de edital 
(0571471) que visa à realização de licitação, na modalidade
PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA,  do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL,  objetivando o  Registro de Preços para
contratação de empresa especializada em prestação de serviço
de enlace de acesso à internet em banda larga, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação deste Tribunal.

À consideração superior.  

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 24/07/2019, às 17:50, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 24/07/2019, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571518 e o código CRC A1277B18.

0000953-93.2019.6.02.8000 0571518v9
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CONCLUSÃO

Maceió, 24 de julho de 2019.

Senhor Presidente,

 

Cuida-se de registro de preços para contratação de empresa especializada para
fornecimento de enlace de acesso à internet em banda larga.

 

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a minuta de certame constante do
evento SEI 0571471 (Parecer nº 1465 - 0571518), frente a sua regularidade jurídica.

 

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

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/07/2019, às 19:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571548 e o código CRC B8C229C5.

0000953-93.2019.6.02.8000 0571548v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de agosto de 2019.
Sr. Presidente,
De acordo com as ponderações insertas no

Despacho 0578195, firmado pela Sr. Secretário da
Administração, nos autos do Processo SEI nº0010601-
34.2018.6.02.8000, proponho a Vossa Excelência que seja
desconsiderada a Conclusão 0571548, assim como
desterminado o sobrestamento dos presentes autos, vez que o
seu objeto (contratação de empresa especializada para
fornecimento de enlace de acesso à internet em banda
larga), será contemplado no procedimento anteriormente
citado. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/08/2019, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0578234 e o código CRC 71359EF9.

0000953-93.2019.6.02.8000 0578234v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
Perfilho a sugestão exposta na Conclusão do

Diretor-Geral deste Tribunal (0578234), fundamentada
no Despacho 0578195, da lavra do Sr. Secretário da
Administração, nos autos do Processo SEI nº 0010601-
34.2018.6.02.8000, razão pela qual determino o
sobrestamento dos presentes procedimento administrativo,
haja vista que possui o mesmo objeto dos autos anteriormente
citados (contratação de empresa especializada para
fornecimento de enlace de acesso à internet em banda larga).

 
À Secretaria de Administração para

acompanhamento pela unidade competente.
 
 

Desembargador ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidente

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 22/08/2019, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582442 e o código CRC C9572C02.

0000953-93.2019.6.02.8000 0582442v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
  22/08/19  18:00                                      USUARIO : QUINTELA       
  DATA EMISSAO    : 22Ago19                            NUMERO  : 2019PE000450   
  DATA LIMITE     :                                                             
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  ANULAçãO TOTAL EM RAZãO DO SOBRESTAMENTO DO PA SEI 953-93.2019, NOS
TERMOS DO
  DESPACHO GPRES 0582442.                                                       
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401083  1 084621  0100000000 339040        AOSI TELEPR              177.618,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 36514101534 - QUINTELA             UG : 070011   22Ago19   17:55
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 22/08/2019, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585002 e o código CRC A5D4D9BB.

0000953-93.2019.6.02.8000 0585002v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019PE000450 (0585002).

Observação:

Anulação total do 2019PE000206 (0540252), em razão do
sobrestamento dos presentes autos nos termos do Despacho GPRES 0582442.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 23/08/2019, às 08:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585005 e o código CRC DF38441F.
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.
Remeto os presentes autos à STI, para ciência do

Despacho GPRES 0582442 e adoção das providências
pertinentes ao uso do crédito liberado, conforme registra o
documento 0585002, além de iniciar procedimentos de
prorrogação do contrato objeto do Processo SEI nº 0010601-
34.2018.6.02.8000.

Seguem os autos, em paralelo, à SLC, para igual
ciência do Despacho GPRES 0582442.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/08/2019, às 00:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585141 e o código CRC 65ACB81C.

0000953-93.2019.6.02.8000 0585141v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Informo a abertura, pelo Cogestor do Contrato

TRE/AL nº 29/2019, do Proc SEI nº 0007259-
78.2019.6.02.8000 no trato da eventual renovação contratual.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 23/08/2019, às 08:47,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585220 e o código CRC 9A8B2E58.

0000953-93.2019.6.02.8000 0585220v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.
Retorno os autos à STI, para acompanhamento,

considerando a informação prestada no Despacho 0585220,
na eventualidade de não prosperar a prorrogação contratual.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/08/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585709 e o código CRC A446D794.

0000953-93.2019.6.02.8000 0585709v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2019.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para a

adoção das medidas que entender pertinentes.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 30/08/2019, às 08:13, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587293 e o código CRC D2710F7E.

0000953-93.2019.6.02.8000 0587293v1
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Termo de Referência - TIC nº 43 / 2019

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

02. Quantidade

Para fins de cotação e registro:

47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à Internet em Banda Larga, com custo mensal;
47 (quarenta e sete)  ativações;
Até 8 (oito) mudanças de endereço a cada 12 (doze) meses

03. Resumo da Especificação do
Objeto

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

Todavia, de forma resumida temos:

Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local.

04. Valor Estimado
O valor estimado para a contração é de R$ 132.000,00, tendo por base o atendimento de até 42 (quarenta e duas)
zonas e postos de atendimento e outros 05 (cinco) escritórios remotos, a exemplo do almoxarifado, ou seja, o
dobro da abrangência e do custo da Ata de RP TRE/AL nº 11/2018.

05. Justificativa

Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual Private Network (VPN) sobre a
Internet, como backup para interligação dos cartórios eleitorais em caso de eventuais inoperâncias da rede
principal baseada em MPLS.

Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais, aliviando o tráfego por
meio da rede MPLS

Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos

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

07. Adjudicação Por Item
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de TI.
09. Local de Entrega Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem de Fornecimento própria.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em
Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em
cartórios eleitorais. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
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Registro de Preços para eventual contratação de até 47 (vinte)
 enlaces de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, notadamente em cartórios eleitorais, conforme proposta
orçamentária 2019, como medida de viabilização de
migração/redundância progressiva backbone secundário do TRE/AL e
substituição ao Contrato TRE/AL nº 28/2019 ou para ampliação da rede de
redundância com o objetivo de atender à Resolução CNJ nº 211/2015, art. 24,
VI.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual
Private Network (VPN) sobre a Internet, como backup para interligação dos
cartórios eleitorais em caso de eventuais inoperâncias da rede principal baseada
em MPLS.

Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais,
aliviando o tráfego por meio da rede MPLS

Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce
no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a contratação de serviços alternativos de conectividade pode ser
frequente, considerando mudança de cartórios, possibilidade de criação de
unidades itinerantes, vez que não os serviços suportados não podem sofrer
solução de continuidade;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de links
efetivamente necessários, entre outras razões porque se anuncia um mudança na
quantidade, localização e abrangência dos cartórios eleitorais.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de
custo reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do
backbone secundário
Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar
de forma exclusiva os enlaces do backbone secundário, aumentando efetivamente
o desempenho da rede como um todo
Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário
A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência
da intraestrutura de comunicação

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

Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN)
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado;
Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os
cartórios eleitorais e escritórios remotos.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico

de TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda
de dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.

Outrossim, está prevista no Plano de Contratações de Soluções
de Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2017, na Seção II,
Alterações no contrato de serviços para conectividade de dados entre o
TRE/AL e os Cartórios Eleitorais (backbone secundário).
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 0000953-93.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará
a criação de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção
de serviços prestados aos eleitores nos cartórios abrangidos.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

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

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, a solução
pretendida trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias
tecnologias tais como ADSL, Wireless, fibra óptica, entre outras.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

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

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

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

sua assinatura, sendo que o Contrato de prestação de serviço derivado da
ordem de fornecimento terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis na
forma e limites de Lei.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABNT NBR 16264:2016 
Cabeamento estruturado residencial
    
ABNT NBR 16521:2016 
Cabeamento estruturado industrial    
    
ABNT NBR 16415:2015 
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado    
    
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
    
ABNT NBR 14565:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers    

Termo de Referência - TIC 43 (0587313)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 404



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento dos serviços.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

Item 1

Acesso à Internet em Banda Larga

 

1. Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de
empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado para acesso à
internet em banda larga;

2. A solicitação de ativação será sob demanda e de forma a apontar os endereços
específicos de ativação;

3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas
eleitorais de Alagoas:  8ª, 11ª, 12ª, 20ª, 22ª, 28ª, 29ª, 31ª, 33ª, 37ª, 39ª, 45ª,
46ª, 47ª, 49ª, 51ª e 53ª

4. É exigida a viabilidade técnica inicial para o almoxarifado do TRE: Avenida Menino
Marcelo, 7200D - Serraria - Maceió/AL - CEP.: 57046-000

5. É exigida a viabilidade técnica inicial para a biblioteca do TRE: Avenida Aristeu de
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Andrade nº 406  - Farol - Maceió/AL - CEP.: 57051-090

6. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais, estes são
referências para o levantamento por parte dos interessados, referênciais de
cotação, mas podem sofrer alterações dentro do município entre a licitação e o
momento da solicitação de ativação de forma que poderá a contratada verificar,
se for o caso e apenas nos casos de alteração, condições técnicas de viabilidade
de ativação;

7. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nestes
endereços;

8. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da
Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82)
2122-7753;

9. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

10. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às
condições de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA;

11. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços
ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação de documento
oficial;

12. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por
pessoa jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de
características similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão;

13. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;

14. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6;

15. Todos os enlaces devem ter as velocidade:

1. Download: 10 Mbps;

2. Upload: 03 Mbps;

16. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre
(banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2
do modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação
utilizado;

17. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de
conexão de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos
neste caso o acesso de última milha,  apenas 20% do total de conexões
demandadas poderá ser efetivada por wireless, consideranda cada ordem de
fornecimento, salvo justificativa por escrito da contratada e aprovada pela
Administração;

18. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface padrão
FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado diretamente na rede interna do
TRE-AL (Equipamento switch);

19. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser
fornecido pela CONTRATADA, em regime de comodato;

20. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados
trafegada;

21. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo ou
dinâmico, visível através da Internet (endereço público);

22. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL;

23. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que
eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de
funcionamento;

24. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados a
partir da abertura do chamado técnico;

25. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor da
fatura relativa ao respectivo mês de ocorrência;

26. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional, por meio
de ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de sítio na
Internet;

27. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por
meio da Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela
CONTRATA por um período mínimo de 60 (sessenta dias);

28. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias
corridos para envio de gravações telefônicas de atendimento realizado durante o
período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3, através de e-mail
ou mídia óptica;

29. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos;

30. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico
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diretamente com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato
deverá obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento, por meio de
ligação gratuita;

31. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA deverá
manter cadastro do enlace contratado contendo informações do local da
instalação, tais como: pessoa de contato, número telefônico, horário de
funcionamento e endereço;

32. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o
número da ocorrência para o devido acompanhamento;

33. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de
internet bem como os números telefônicos para abertura de chamados,
objetivando a verificação de adequação;

34. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, mesmo
quando for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da
CONTRATADA ou qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o
cumprimento do serviço;

35. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da
abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema
e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;

36. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica
do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL
não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto
até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA;

37. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos:

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas
no mês e o status;

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão
sendo tratadas e qual o status;

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que
foram fechados no mês.

38. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder às
solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados;

39. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que,
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço.

40. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de instalação
(único), mensal e de mudança de endereço do enlace;

41. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global,
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e 12
(doze) valores mensais;

42. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a
critério da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente;

43. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1% (um
por cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso;

44. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança de endereço
de cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15% (quinze por
cento) do valor global do contrato;

45. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com
características superiores;

46. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da
proposta da licitante.

 

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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
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quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico

feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,

após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,

serem entregues em pleno estado de funcionamento;
5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações

técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários

para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;

7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

8.  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 e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;

2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e
assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.

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 Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos serviços, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
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a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de chamados sem solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do registro
de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação
local.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa,o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item
da Ata Descrição Qtd.

Solicitada
Endereço

de Ativação
Valor de

Instalação
(R$)

Valores de mensalidade
no exercício (R$)

Valor
Total
(R$)

       
       

TOTAL:  

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:  

Quatitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 001/20YY 
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Quatitavivo executado via

Ordem de Fornecicimento nº 002/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de fornecimento,
nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

Maceió, XX de XXXXXX de XXXX.

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 30 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/08/2019, às 08:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587313 e o código CRC 28A619DD.

0000953-93.2019.6.02.8000 0587313v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2019.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0587313, para

apreciação de Vossa Senhoria, na forma do que determina a
Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 - Regulamento da Secretaria, art.
111, VI.

Neste contexto, cumpre-me esclarecer que entre o termo
anterior e o atual, este Regional celebrou o Contrato TRE/AL nº
28/2019 (0584228) que cuida de prover redundância de comunicação
de dados a 20 (vinte) cartórios eleitorais, como preconiza a
Resolução CNJ nº 211/2015, art. 24, VI.

Desta forma, cuidou esta Coordenadoria de modificar o
termo para que no Item 3.1, subitens 3, 4 e 5, fossem priorizadas as
unidades não contempladas com a redundância de comunicação de
dados do contrato supramencionado.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/08/2019, às 08:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587348 e o código CRC 0CA89A00.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 30/08/2019, às 09:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587358 e o código CRC A8277615.
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DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2019.
À COMAP para, sem prejuízo do acompanhamento

rigoroso da tramitação do PA 0007259-78.2019.6.02.8000, no
trato de prorrogação contratual dos serviços ora pretendidos
e já contratados, complementar a instrução no que concerne
aos novos contornos delimitados no Termo de Referência -
TIC 43 (0587313), cuja proposição é esclarecida no Despacho
COINF 0587348.

Deve-se atentar para a necessidade de nova reserva
de crédito, considerando o universo de unidades cartorárias
contemplado no mencionado TR, o qual segue aprovado, para
os efeitos da Resolução nº 15.787, de 15/2/2017, art. 7º,
ressalvados os aspectos técnicos envolvidos, já apreciados
pela Unidade competente (Despacho STI 0587358).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2019, às 19:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589350 e o código CRC 99F343F4.

0000953-93.2019.6.02.8000 0589350v1

  

Despacho SAD 0589350         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 413



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2019.
 

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante das alterações realizadas no TR original,

resultando no Termo de Referência - TIC 43, 0587313, encaminho os
presentes autos para que as mesmas sejam avaliadas, no que
concerne ao  teor da Informação 3025, 0537992.

 
Após, remeta-se o feito à SLC, para que  sejam

inseridas as alterações necessárias, na última versão da minuta do
edital.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/09/2019, às 09:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592112 e o código CRC 26D913BC.
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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 setembro de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção ao vosso despacho, evento 0592112,

reafirmamos a estimativa obtida, frisando que nossa informação
4149, evento 0565075, realinhou nosso entendimento, com base na
orientação de parâmetros fornecidos pela STI, evento 0563692, onde
após chegamos ao quadro resumo, evento 0565074.

Assim sendo, e considerando a manutenção dos
quantitativos, mesmo após ajuste do TR TIC 43, evoluimos os autos
com a sugestão de que a unidade técnica confirme nossa estimativa.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/09/2019, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592311 e o código CRC 6EB600C6.
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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 setembro de 2019.
 
 
À COINF
 
Senhor Coordenador,
 
Em atenção ao sugerido pela SEIC, encaminho os

presentes autos para confirmação da estimativa de preços
contida na Informação 4149, 0565075.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/09/2019, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592440 e o código CRC E16BBC6F.
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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 setembro de 2019.
À COMAP
 
Sra. Coordenadora,
 
Esta unidade técnica entende que as alterações

promovidas, Termo de Referência - TIC 43 0587313, não tem o
condão de alterar as estimativas de preços já obtidas.

Desta forma, smj, entende ainda que válidos os
valores apurados pela SEIC, consoante o Despacho
SEIC 0592311.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 11/09/2019, às 12:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592984 e o código CRC 60F0F334.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0007008-60.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: XX de XXXX de 2019 

                 Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – sacola plástica 
reciclada, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, 
alterado pelo Decreto nº 9.488/2018 de 30/08/2018 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas 
alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 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 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo –
sacola plástica reciclada, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL, observando o 
quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos 
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contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, por e-mail, na 
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino 
Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante seu 
horário normal de expediente. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á 
nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 
4.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio 
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 

4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal. 
 
4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 
4.4.2. 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; 
 
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.4.5.  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). 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
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5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

 
6.4. Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo 
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
 
b) descrição do item ofertado, de acordo com os Anexos I e I-A deste edital. 

 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
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6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço 
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 
 

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito 
de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução 
contratual. 

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos 
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, 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. 
 
6.12. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão 
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
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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. 
 
6.13. A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de boa 
qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a empresa 
ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade pela Seção de 
Almoxarifado deste Tribunal. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

 
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do item ofertado. 
 

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta 
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licitação. 
 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do menor 
preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite máximo 
o valor unitário constante do Anexo I-A, que representa uma média das várias propostas 
coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
9.5. 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. 
 

9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
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 Municipal, por se tratar de aquisição de material. 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
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validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da 
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei 
Complementar nº 147, de 07/08/2014. 

 
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; 
 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
 

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. 
 

10.5. 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. 
 

10.5.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 10.5, 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. 
 
10.5.2.   Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
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10.5.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

 
10.5.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3. 
 
10.5.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
10.5.1. e 10.5.3. 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. 
 

10.6. 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, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
10.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.8. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
10.9. 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 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
11.1. Até 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. 
 

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
11.2. 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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 - DOS RECURSOS. 
 
12.1. 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. 
 
12.2. 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. 
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12.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, 
o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 
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. 
 
12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.5. 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. 
 
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
13.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 

 
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. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 14.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
14.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
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14.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
14.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
14.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
14.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
14.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
14.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

14.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
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14.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
14.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
14.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
15.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15. 

 
15.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela contratada; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0596897)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 428



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital; 
 
c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e 
 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de gestor designado para 
tanto. 

 
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
16.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 14.15. 

 
16.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as 
disposições deste Edital e anexo(s) respectivo(s); 
 
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 deste Edital;  
 
c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 dias corridos; 
 
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste Instrumento, em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora;  
 
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;  
 
f) Fornecer os produtos em embalagens em que estejam impressas, conforme o caso, 
as seguintes informações: 
 

f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
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       f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
       f.3) registro no Ministério da Saúde; 
  

 f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 

g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de 
Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
i) 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; 

 
j) 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; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
m)  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. 
 

17. - DA PUBLICIDADE. 
 
17.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1. A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho 
ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria 
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no horário normal de expediente da 
referida Seção. 
 
18.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
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b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
18.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
18.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
18.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
18.6. 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. 
 
18.7. 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 19. 
 
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
19.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar 
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
19.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
19.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
19.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa de mora de 
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0596897)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 431



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 
inexecução parcial do contrato; 

d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido na alínea “c"; 

         e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 
19.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total da contratação.  
 
19.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
19.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material 
em atraso. 
 
19.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
19.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
19.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
19.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
19.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
19.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
19.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
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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, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
19.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
19.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
19.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

19.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
19.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
19.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
20- DO PAGAMENTO. 
 
20.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
20.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 
 
20.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
20.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
20.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
20.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
20.6. 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: 
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EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
21.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES 
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
21.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
22.1. O material solicitado deverá ser composto, no todo ou em parte, de material 
reciclado. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
22.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
23.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
23.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
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23.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
23.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro 
Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações do item; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO – Aquisição de Material de Expediente para atender às Unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019/2020. 

    1.1 A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação 
por menor preço por item, Ata de Registro de Preços. 

    1.2 A Ata terá duração de 12 meses 

    1.3 Deverá ser solicitado pelo pregoeiro que a empresa apresente amostra dos produtos 
para confirmação da qualidade e das especificações, pela Seção de Almoxarifado deste 
Tribunal. 

    1.4 A despesa está prevista no Plano Anual de Contratações, conforme PLOA 2019, 
MATERIAL DE CONSUMO - 3390.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. 

       

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

2.2 Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

          2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e 
deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

          2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

               2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 

               2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde 

               2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. 

2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
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 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

3.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhados por e–mail; 

3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino 
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas 
de segunda a quinta e entre 8 e 13:30 horas às sextas–feiras. 

  

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material 
será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 

  

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - A licitante contratada, durante a execução da 
contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo 
com a gravidade dos casos a seguir: 

     5.1 - 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item 
5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

     5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o 
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência 
a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do 
contrato; 

     5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior 
ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 
estabelecido no item 5.2; 

     5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 

  

6. - DO PAGAMENTO 

     6.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

     6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

     6.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
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     6.5 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 

 EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 I = (TX/100)/365 

I = (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX = Percentual de Taxa Anual = 6% 

  

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO  

     7.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado. 

          7.1.1 O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja disponível á 
época do recebimento do material sempre se fazendo auxiliar por unidade competente, se 
necessário. 

     7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

  

8. DA HABILITAÇÃO 

Será obrigatório o envio de 10 (dez) unidades de amostra para teste e avaliação pela Seção 
de Almoxarifado. Os testes serão realizados enchendo-se a sacola, até o limite de peso 
indicado nas especificações do material e testar se as mesmas suportam o peso colocado, 
levantando-as, uma a uma, por 5 vezes consecutivas e verificando se, depois deste 
procedimento, as mesmas apresentam algum tipo de dilatação, esgarçamento ou rasgos, e 
tampouco rompam suas alças. Acontecendo quaisquer destas avarias, o produto será 
recusado. Em caso negativo de ocorrências, o produto será aprovado no teste. 

 9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

O material solicitado deverá ser composto, no todo ou em parte, de material reciclado. 

 
LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO 

 Chefe da Seção 
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ANEXO I-A 

 
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM MATERIAL UNIDADE 

 

QUANT. 

 

PEDIDO 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

(R$) 

01 

 

SACOLA PLÁSTICA RECICLADA, 
RESISTENTE E REFORÇADA, tipo 

alça camiseta na cor branca. 
Medidas da sacola fechada 60cm x 
80cm, com espessura mínima de 
10 micras por parede. Verificar as 
condições no item 8, do Termo de 

Referência (Anexo I). 

 

quilo 750 200 10,16 
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ANEXO II 

  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  

  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019  

 

Processo nº 0007008-60.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no 
fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando prazo para sua correção; 
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o material 
recebido e discriminado; 
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de constatado 
o cumprimento efetivo das obrigações assumidas. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 
 

5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com as 
disposições do Edital e anexo(s) respectivo(s); 
 
b) Entregar os materiais de acordo com o disposto na Seção 2 do Edital;  

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0596897)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 442



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 dias corridos; 
 
d) Acondicionar os materiais/produtos constantes do Anexo I-A deste Instrumento, em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora;  
 
e) Fornecer os produtos em embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;  
 
f) Fornecer os produtos em embalagens em que estejam impressas, conforme o caso, 
as seguintes informações: 
 

f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

 
       f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
       f.3) registro no Ministério da Saúde; 
  

 f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 

g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de 
Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
i) 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; 

 
j) 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; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
l)  Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
m)  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. 
 

6 - DO PAGAMENTO. 
 
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
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deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
6.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 
 
6.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
6.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
6.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
6.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

7.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário normal de expediente 
deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D - Serraria, 
Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do telefone (82) 3328-1947.  
 
7.2. O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os efetuará: 

 
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
 

7.3.  O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é de 05 
(cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto 
do fornecimento. 
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7.4.  Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo. 
 
7.5.  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. 
 
7.6.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item 20.4, alínea 
“b” do referido edital. 
 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar 
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
8.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
8.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.4     O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa de mora de 
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 
inexecução parcial do contrato; 

d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido na alínea “c"; 

         e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
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8.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) 
do valor total da contratação.  
 
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
8.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
8.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
8.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
8.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
8.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
8.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
8.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
8.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0596897)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 446



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

8.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
8.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2019.
À AJ-DG, 
para análise da minuta alterada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/09/2019, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596899 e o código CRC AC500BCE.
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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 setembro de 2019.
À SLC,
 
Tendo em vista a juntada de minuta de edital

referente a objeto diverso do tratado nos presentes autos
(0596897), seguem os autos, para juntar a minuta de edital a
que se refere o presente procedimento, pontuando,
preferencialmente, as alterações efetuadas. 

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/09/2019, às 08:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597048 e o código CRC B6B8D9D3.

0000953-93.2019.6.02.8000 0597048v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO) 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
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 (LOTE ÚNICO), conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em  prestação de serviço  de enlace de acesso à internet em banda 
larga, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação 
deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo 
Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 
212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual 
se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço de enlace de acesso à internet em banda 
larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme quantidades e 
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
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2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, 
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando 
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 
3 – DO PRAZO DE INSTALAÇÃO. 
 
3.1. O prazo máximo para instalação do enlace é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de serviço e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
4.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem 
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios 
previstos no referido diploma legal.  
 
4.4.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício do direito de 
preferência estabelecido no Decreto nº  7.174/2010 deverão declarar, em campo próprio no 
sistema, que atendem aos requisitos previstos na legislação. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
Edital. 
 
4.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

4.6.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.6.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
4.6.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.6.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0597068)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 451



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

4.6.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como 
de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados 
direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada 
da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da  data da disponibilização 
do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data  e hora marcadas para abertura 
deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
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6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

 
6.4. Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo 
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
 
b) descrição completa dos itens que compõem o lote ofertado, de acordo com o 
Anexo I-A deste edital. 

 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço 
proposto o licitante obrigar-se-á ao prestação de serviços descrito neste edital. 
 

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de 
escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do serviço 
ofertado. 
 
6.4.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em conformidade 
com o disposto no Anexo I-B deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
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prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos 
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, 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. 
 
6.12. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão 
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do 
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo 
de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6.13. O licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, pelo sistema 
Comprasnet, a URL do sítio de internet bem como os números telefônicos para abertura de 
chamados, objetivando a verificação de adequação. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

 
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
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8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário dos serviços licitados que 
compõe o lote único, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para 
efeito de escalonamento. 
 
8.1.2. Quanto ao item 1, o valor do lance será o valor unitário do enlace, considerando a 
vigência de 12 (doze) meses (ou seja, valor mensal de um enlace multiplicado por 
doze). 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão 
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta 
licitação. 

 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após 
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
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8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas 
no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
10.1. 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. 
 

10.1.1. 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. 
 
10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
10.1.3. 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. 

 
10.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou grande 
porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% superior à 
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, 
informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
10.3. Para efeito do disposto no item 10.1., 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; 
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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. 
 

10.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
10.5. 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. 
 
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
11.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de menor 
preço por lote, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
11.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência, 
disponíveis no Anexo I-A deste edital, 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. 
 

11.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item que 
compõe o lote único e em relação ao valor total do lote ofertado. 
 

11.2.2. O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade com o 
Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais de cada 
um dos itens que compõe o lote único. 

 
11.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
11.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
11.5. 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 
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao edital. 
 

11.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
12 – DA HABILITAÇÃO. 
 
12.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do site 
do Comprasnet, exceto Fazenda Municipal. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de certidão 
negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do 
edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
 
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 
 

d) Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: 

d.1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data de 
apresentação da proposta.  
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d.1.1) Serão considerados na forma de lei o balanço patrimonial e as 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

d.1.1) publicados em Diário Oficial; ou 

d.1.2) publicados em jornal de grande circulação; ou 

d.1.3) por cópia registrada no órgão de Registro Público competente da 
sede ou domicílio da licitante; ou 

d.1.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no 
órgão de Registro Público competente da sede ou domicílio da 
licitante – inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento. 

d.1.2) A análise da qualificação econômico-financeira será feita por servidores 
qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 
avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1 (um): 

 

LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_ 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG = _________________ATIVO TOTAL___________________ 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = _ATIVO CIRCULANTE__ 

PASSIVO CIRCULANTE 

d.1.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço; 

d.1.4) A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer dos 
índices – Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez Corrente – 
LC, deverá possuir patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% do 
valor estimado da contratação do ITEM para o qual está concorrendo, na 
forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93.  

d.1.5) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá 
ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de 
cálculo correspondente. 
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d.1.6) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do titular 
ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente 
habilitado. 

d.1.7) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício 
social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante 
a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 
levantado. 

d.1.8) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as 
Demonstrações Contábeis, as informações prestadas à Receita Federal. 

d.1.9) Para as licitantes cadastradas no SICAF, cujos índices de LG, SG e LC 
sejam iguais ou superiores a 1, fica dispensada a apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis. 

d.2) certidão negativa de falência, recuperação judicial e concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica.  

 
12.2. 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). 
 
12.3.  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. 

 
12.3.1. 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. 

 
12.4.  A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 
da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
 

12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 

comprovação de que trata o item 12.4., 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. 
 
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
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12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
12.4.4.  A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3. 
 
12.4.5.   A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 12.4.1. e 
12.4.3. 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. 

 
12.5. 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 12.1. e no 
item 12.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
12.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
12.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
13.1. 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. 
 

13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
13.2. 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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
14 - DOS RECURSOS. 
 
14.1. 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. 
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14.2. 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. 
 
14.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o 
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 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. 
 
14.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
14.5. 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. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes 
da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

16.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 

 
16.2. 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. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.1., podendo 
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 
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16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de prestação de serviçços nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.1, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.13 
deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Ordem de serviço, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Ordem de serviço deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que 
procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade 
ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 

a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 

 
16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 
 

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
solicitação das mesmas. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 15.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
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d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

 
17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não dos serviços a outro órgão da Administração 
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Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, 
conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:  
 

a) Prestar o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
b) 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; 

 
c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados 
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus 
Anexos; 

 
d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da  
Administração  sobre  mudanças  nos  dados  para  contato  com  a  Central  de 
Atendimento; 

 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento das atividades; 

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

 
h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

 
i) 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; 

 
j) 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; 

 
k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 
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l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
19. DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO. 
 
20.1. A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, durante o 
horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta Corte, na 
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local, 
conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e consequente recebimento do 
serviço entregue. 
 
20.2. Os serviços serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com 
as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos 
do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
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a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O 
Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, 
dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e 
contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponível no sítio do fabricante. 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e 
assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

20.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do serviço. 
 
20.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6. 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. 
 
20.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a 
nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
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21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo 
superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a 
multa de 1% sobre o valor da Ordem de Serviço; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por 
Ordem de Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de chamados sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Serviço. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
21.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
 
21.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.11. 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. 
 

21.11.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 

 
21.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

22.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
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22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 
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23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). 
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DA GARANTIA . 
 
24.1.  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA 
prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
24.2.    A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o 
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor 
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que 
implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido 
no caput desta Cláusula. 
 
24.3. A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o 
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
25.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
25.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
25.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.4.   Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
25.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
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25.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
25.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
 
25.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
25.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 - Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol, Maceió – AL, 
CEP: 57051-090. 
 
25.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Tabela com os valores máximos admitidos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
ANEXO IV – Minuta do Contrato. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01. Objeto 
Registro de Preços para eventual contratação de enlaces 
de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas.  

02. Quantidade 

Para fins de cotação e registro: 

 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à Internet 
em Banda Larga, com custo mensal; 

 47 (quarenta e sete)  ativações; 
 Até 8 (oito) mudanças de endereço a cada 12 

(doze) meses 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e 
atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 
3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda 
larga 

 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 

Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também 

de ligação 0800 ou ligação local. 

04. Valor Estimado O constante do Anexo I-A deste Edital. 

05. Justificativa 

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados 
alternativa por meio de Virtual Private Network 
(VPN) sobre a Internet, como backup para 
interligação dos cartórios eleitorais em caso de 
eventuais inoperâncias da rede principal baseada 
em MPLS. 

 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos 
enlaces em banda larga locais, aliviando o tráfego 
por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS 
essencialmente para os sistemas internos 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para a instalação dos enlaces é de 30 
(trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de 
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serviço, nota de empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação Por Item 

08. Classificação Orçamentária 
(A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de 
TI. 

09. Local de Entrega 
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, conforme Ordem de Serviço própria. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 
18, § 3º, III, a) 
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 
18, § 3º, III, a) 
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 
18, § 3º, III, a) 
Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de 
Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, 
j, IV e V) 

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em Banda 
Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em cartórios eleitorais.  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preços para eventual contratação de até 47 (vinte) enlaces de 
acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, 
notadamente em cartórios eleitorais, conforme proposta orçamentária 2019, como medida 
de viabilização de migração/redundância progressiva backbone secundário do TRE/AL e 
substituição ao contrato derivado da ATA RP TRE/AL 11/2018. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 
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2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual Private 
Network (VPN) sobre a Internet, como backup para interligação dos cartórios eleitorais 
em caso de eventuais inoperâncias da rede principal baseada em MPLS. 

 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais, 
aliviando o tráfego por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos 
 A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no 

Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 
 Inciso I: a contratação de serviços alternativos de conectividade pode ser frequente, 

considerando mudança de cartórios, possibilidade de criação de unidades itinerantes, 
vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de continuidade; 

 Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de links 
efetivamente necessários, entre outras razões porque se anuncia um mudança na 
quantidade, localização e abrangência dos cartórios eleitorais. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de custo 
reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do backbone 
secundário 

 Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os 
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar de 
forma exclusiva os enlaces do backbone secundário, aumentando efetivamente o 
desempenho da rede como um todo 

 Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo 
backbone secundário 

 A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência da 
intraestrutura de comunicação 

  

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN) 
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado; 

 Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os cartórios 
eleitorais e escritórios remotos. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC 
quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e 
inoperância de serviços e sistemas informatizados. 

Outrossim, está prevista no Plano de Contratações de Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2017, na Seção II, Alterações no 
contrato de serviços para conectividade de dados entre o TRE/AL e os Cartórios Eleitorais 
(backbone secundário). 
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2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0000953-
93.2019.6.02.8000. 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará a criação 
de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção de serviços prestados 
aos eleitores nos cartórios abrangidos. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, a solução pretendida 
trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias tecnologias tais como ADSL, 
Wireless, fibra óptica, entre outras. 

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado 
de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados, consistindo de 
serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de serviço derivado do Registro de 
Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de 
Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, sendo que o Contrato de prestação de serviço derivado da ordem de serviço 
terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma e limites de Lei. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a 
redução de número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um 
único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e 
necessárias, via ordens de serviço, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de 
os preços permanecerem à disposição da Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de prestação de 
serviços, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 
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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 prestação de 
serviços, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob 
o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem 
de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a 
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a 
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e 
consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para 
este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 
170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física para a instalação dos likss, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo o 
surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

 
ABNT NBR 16264:2016  
Cabeamento estruturado residencial 
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ABNT NBR 16521:2016  
Cabeamento estruturado industrial     
     
ABNT NBR 16415:2015  
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado     
     
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers 
     
ABNT NBR 14565:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers     

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 

do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente ter
mo, 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 contra
ditório 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) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demai
s condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Serviço, na Proposta e no Contrato; 

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e 
em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme perí
odos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento das atividades; 

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da 
Administração ou a terceiros, 
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por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou 
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

7. Responsabilizar-se  integralmente pela prestação dos serviços, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado 
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, 
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, 
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeç
am rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias par
a prestar a garantia on-site. 

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a  
qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços. 

 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

 

Item 1 

Acesso à Internet em Banda Larga 

  

1.  Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de enlace dedicado para acesso à internet em banda 
larga; 

2. A solicitação de ativação será sob demanda e de forma a apontar os endereços 
específicos de ativação; 

3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas eleitorais 
de Alagoas:  8ª, 11ª, 12ª, 20ª, 22ª, 28ª, 29ª, 31ª, 33ª, 37ª, 39ª, 45ª, 46ª, 47ª, 49ª, 51ª 
e 53ª 

4. É exigida a viabilidade técnica inicial para o almoxarifado do TRE: Avenida Menino 
Marcelo, 7200D - Serraria - Maceió/AL - CEP.: 57046-000 
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5. É exigida a viabilidade técnica inicial para a biblioteca do TRE: Avenida Aristeu de 
Andrade nº 406  - Farol - Maceió/AL - CEP.: 57051-090 

6. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço 
http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais, estes são referências para o 
levantamento por parte dos interessados, referênciais de cotação, mas podem sofrer 
alterações dentro do município entre a licitação e o momento da solicitação de 
ativação de forma que poderá a contratada verificar, se for o caso e apenas nos casos 
de alteração, condições técnicas de viabilidade de ativação; 

7. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nestes endereços; 
8. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da 

Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-
7753; 

9. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço; 
10. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às condições 

de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA; 
11. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços 

ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação de documento oficial; 
12. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por pessoa 

jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de características 
similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão; 

13. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 

14. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6; 
15. Todos os enlaces devem ter as velocidade: 

1. Download: 10 Mbps; 
2. Upload: 03 Mbps; 

16. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda 
efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo 
OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 

17. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de conexão 
de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos neste caso o 
acesso de última milha,  apenas 20% do total de conexões demandadas poderá ser 
efetivada por wireless, consideranda cada ordem de fornecimento, salvo justificativa 
por escrito da contratada e aprovada pela Administração; 

18. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface 
padrão FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado diretamente na rede interna 
do TRE-AL (Equipamento switch); 

19. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser fornecido 
pela CONTRATADA, em regime de comodato; 

20. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados 
trafegada; 

21. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo ou 
dinâmico, visível através da Internet (endereço público); 

22. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam 
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 

23. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que 
eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de 
funcionamento; 

24. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados a partir da 
abertura do chamado técnico; 
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25. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor da fatura 
relativa ao respectivo mês de ocorrência; 

26. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional, por meio de 
ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de sítio na Internet; 

27. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por meio da 
Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela CONTRATA por um 
período mínimo de 60 (sessenta dias); 

28. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias 
corridos para envio de gravações telefônicas de atendimento realizado durante o 
período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3, através de e-mail ou 
mídia óptica; 

29. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a 
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos; 

30. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico diretamente 
com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato deverá 
obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento, por meio de ligação 
gratuita; 

31. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA deverá manter 
cadastro do enlace contratado contendo informações do local da instalação, tais 
como: pessoa de contato, número telefônico, horário de funcionamento e endereço; 

32. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o 
número da ocorrência para o devido acompanhamento; 

33. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de 
internet bem como os números telefônicos para abertura de chamados, objetivando a 
verificação de adequação; 

34. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, mesmo quando 
for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou 
qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o cumprimento do serviço; 

35. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura 
do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o 
momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe 
técnica do TRE-AL; 

36. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica do 
TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL não 
confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que 
seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA; 

37. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios 
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos: 

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas no 
mês e o status; 

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão 
sendo tratadas e qual o status; 

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que foram 
fechados no mês. 

38. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder às 
solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados; 

39. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, 
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e 
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 
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40. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de instalação 
(único), mensal e de mudança de endereço do enlace; 

41. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global, 
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e 12 
(doze) valores mensais; 

42. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a critério 
da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente; 

43. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1% (um por 
cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso; 

44. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança de endereço de 
cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15% (quinze por cento) do 
valor global do contrato; 

45. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com 
características superiores; 

46. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da proposta 
da licitante. 

  

  

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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de prestação de serviços; 

2. Os serviços devem obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado 
por cada serviço individualmente; 

3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, 
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL; 

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda, 
serem entregues em pleno estado de funcionamento; 
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5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos; 

6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários para 
o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os quais 
só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se aplica 
tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições; 

7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem 
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua 
motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique 
danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

8.  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 e os equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos 
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais 
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% 
dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos 
e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível 
no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos 
serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o 
Termo de Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, 
III, a, 3): 

1. A Ordem de Serviço será o instrumento formal de solicitação dos 
serviços pertencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 
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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 a serviços de conexão de dados. 

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 Ordem de Serviço, no caso de 
atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Serviço; e 

2. No caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20
% sobre o valor da Ordem de Seviço, no caso de inexecução total 
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 
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ii.  0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidê
ncia 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo s
uperior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Serviço; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Serviço e aplicada somente u
ma única vez a cada mês, independente da quantidade de 
chamados sem solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços 
do Fornecedor; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou 
retirar a Ordem de Serviço. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 
 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 
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ORDEM DE SERVIÇO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, a prestação do 
serviço abaixo discriminado: 

  

Item 
da Ata 

Descrição 
Qtd. 

Solicitada 
Endereço de 

Ativação 

Valor de 
Instalação 

(R$) 

Valores de 
mensalidade 
no exercício 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

              

              

TOTAL:    

 

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitativo executado via 

Ordem de Serviço  nº 001/20YY  
  

Quantitativo executado via 

Ordem de Serviço nº 002/20YY  
  

SALDO ATA:   

  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serã
o cobertas com recursos de DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE TI. 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autoriza
ção de prestação de serviço, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, 
conforme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

  

Maceió, XX de XXXXXX de XXXX. 

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 
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Maceió, 10 de maio de 2019. 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO, Coordenador, em 30/08/2019, às 08:50, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 
 
 

VVAALLOORREESS  MMÁÁXXIIMMOOSS  UUNNIITTÁÁRRIIOOSS  AADDMMIITTIIDDOOSS  
  
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO  ANUAL 

MÁXIMO 
(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Serviço  de enlaces 
 

Anual 47 

R$ 3.099,96  

(ANUAL - POR 12 

MESES) 

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47 R$ 2.000,00 

3 

 

Mudança de 
Endereço de enlace 

 

Por ponto 8 R$ 2.000,00 
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ANEXO I-B 
 
 

MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA  

 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

 
(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Serviço de enlaces 
 

Anual 47  

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47  

3 

 

Mudança de Endereço de 
enlace 

 

Por ponto 8  
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AANNEEXXOO  IIII  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2018 

Processo nº 0000953-93.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2018, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro 
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para prestação de serviço de enlace de acesso à internet em 
banda larga, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 
LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA/

MODELO 
UNID. QUANT. 

TOTAL 
REGIST. 

VALOR 
UNIT.  
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

 
 

      

 
2 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 
2.1. Os licitantes que aceitaram cotar seus serviços em valor igual ao do vencedor do 
certame farão parte da relação abaixo, para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no edital de licitação: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

    

    
 
3 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE INSTALAÇÃO  
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0597068)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 492



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

3.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
3.2.  O prazo máximo para a instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0597068)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 493



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não a prestação dos serviços a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, observando os limites constantes no edital. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
   

a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
b) 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; 

 
c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados 
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus 
Anexos; 

 
d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico  da  
Administração  sobre  mudanças  nos  dados  para  contato  com  a  Central  de 
Atendimento; 

 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento das atividades; 

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

 
h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

 
i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 
documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 
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j) 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; 

 
k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 

 
l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1. A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, durante o 
horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta Corte, na 
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local 
nesta Capital, conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e consequente 
recebimento do serviço entregue. 
 
6.2. Os serviços serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com 
as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos 
do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
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a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O 
Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, 
dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e 
contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponível no sítio do fabricante. 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e 
assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
6.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto dos serviços. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
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7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Serviço. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
7.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
 
7.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.11. 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. 
 

7.11.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 

 
7.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

8.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 
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8.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
8.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
8.8. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da 
contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência contratual, os 
serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento no qual será 
apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, 
no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, 
compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
8.9.  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante 
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida 
no período do reajuste proposto. 
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9 – DA GARANTIA  
 
9.1.  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA 
prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
9.2.    A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o caso, no 
prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor em razão 
de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que implique na 
elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido no caput 
desta Cláusula. 
 
9.3. A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o 
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 
 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em três 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
 

Pelo TRE/AL 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente 
 
 

Pela Empresa 
                     Representante da empresa 
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                                                ANEXO IV 

 
CONTRATO Nº XX/2019 

PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 
 

MINUTA 
 

Contrato de prestação de serviços de enlace de acesso à 
internet em banda larga, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 
– Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador 
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, 
situada à XXXX, neste ato representada por XXXX, doravante designada CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de comunicação de dados, 
com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e 
alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 
8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, 
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, 
disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de 
Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços  de enlace de acesso à internet em banda larga, para as unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  

 
O presente contrato tem o valor global de R$ XX (XXXX), estando neste valor 

incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ XX (XXXX), e o valor mensal dos serviços 
é de R$ XX (XXXX). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

  
 O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO  
 
  O prazo máximo para instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

m) a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
n) 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; 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0597068)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 503



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

 
o) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados 
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus 
Anexos; 

 
p) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da  
Administração  sobre  mudanças  nos  dados  para  contato  com  a  Central  de 
Atendimento; 

 
q) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento das atividades; 

 
r) 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; 

 
s) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

 
t) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

 
u) 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; 

 
v) 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; 

 
w) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 

 
x)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
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o) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE se obriga a: 
 

a) Efetuar o pagamento no prazo previsto no edital do Pregão Eletrônico nº XX/2019; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;  
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo;  
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e  
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e Fiscal(is), é reservado 
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso: 

 
a)  Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das 
demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0597068)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 505



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

 O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, 
por até 60 (sessenta) meses.  
 

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  
  
 A Contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará 
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 
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b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Serviço. 

 
PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
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PARÁGRAFO DOZE - 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO, À PROPOSTA COMERCIAL DA 
CONTRATADA E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Ata de Registro de Preços nº 
XX/2019, observando todas as disposições do Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2019, que 
originou a mesma, bem como à proposta comercial da contratada  inserta no Processo 
Administrativo nº 0000953-93.2019.02.8000 (evento SEI nº XXXX), que passa a fazer parte 
integrante do mesmo, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

  
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA GARANTIA 
 
  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará 
garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o 
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor 
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que 
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implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido 
no caput desta Cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à 
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 

 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 

dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
 
 
 

Maceió,  XX de XXXX de 2019. 
  
Pelo TRE/AL  

      
  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente do TRE/AL 
 

Pela Empresa 
 
                                                 Representante da empresa  
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta alterada SEI 0597068,

ressaltando que a minuta constante no evento
SEI 0596897 foi juntada neste procedimento por equívoco.

Saliento que as alterações ocorridas no termo de
referência estão apontadas na informação SEI 0587348 e que
não repercutiram no texto do edital, apenas no próprio Termo
de Referência.

Respeitosamente
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/09/2019, às 08:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597069 e o código CRC FA0B9794.
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.
À SAD,
 
Para confirmar os quantitativos apostos no anexo I-

B do termo de referência (0597068), em face das alterações
promovidas pelo setor requisitante.

Ao ensejo, consulta-se a necessidade de se efetuar
reserva de crédito, ainda que parcial, em virtude da anulação
da reserva contida no evento 0585002.

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/09/2019, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597244 e o código CRC EA1E86BC.
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.
À COINF
 
Reporto-me ao Despacho AJ-DG 0597244, para

solicitar  a essa Unidade a revisãoou ratificação dos
quantitativos indicados no Anexo I-B do TR. Em caso de
ratificação, solicito encaminhar os autos diretamente à AJ-DG.
Na hipótese de revisão, devolver o feito à SLC, para
necessários ajustes na minuta do edital.

Ainda em realação ao Despacho da Assessoria
Jurídica, assinalo que a futura ata de registro de preços será
gerenciada considerando as programações da Unidade
demandante e as respectivas disponibilidades orçamentárias,
o que nos remete à faculdade prevista no § 2º do art. 7º, do
Decreto nº 7.892/2013.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2019, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597282 e o código CRC E7C74360.

0000953-93.2019.6.02.8000 0597282v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.
À AJ-DG
 
Em atenção ao despacho GSAD 0592445 , remeto

os presentes autos com a informação de que os quantitativos
presentes no Anexo I-B permancerem inalterados.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 20/09/2019, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597328 e o código CRC F01EDE2B.
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PROCESSO : 0000953-93.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS - INTERNET EM BANDA LARGA

 

Parecer nº 1978 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Tratam os presentes autos de registro de preços

para contratação de empresa especializada para fornecimento
de enlace de acesso à internet em banda larga. 

A análise da regularidade foi iniciada quando da
emissão do Parecer nº 1.090 (0551377), ocasião em que esta
Assessoria Jurídica sugeriu algumas alterações na minuta do
edital apresentada. 

Com a manifestação da SAD (0571400), da STI
(0552488)  e a juntada da nova minuta (0571471), foram
sanadas as pendências apontadas.

Por meio do Parecer nº 1465 (0571518), esta
Assessoria Jurídica aprovou a referida minuta. 

Ocorre que, após a referida aprovação, houve uma
tentativa de prorrogação contratual nos autos do Processo
SEI nº 0010601-34.2018.6.02.8000, razão pela qual foi
deteminado o sobrestamento do presente procedimento
administrativo (0582442)  e anulada a reserva de crédito
então efetuada (0585002). 

Entretanto, o Termo de Referência foi revisado pela
unidade demandante (0587313), a fim de prover redundância
de comunicação de dados a 20 (vinte) cartórios eleitorais,
como preconiza a Resolução CNJ nº 211/2015, art. 24, VI, na
forma do explicado no Despacho COFIN 0587348.

Conforme manifestação da SEIC (0592311) e
também da COINF (0592984),  as alterações promovidas na
nova versão do Termo de Referência - TIC 43 0587313 não
tiveram o condão de alterar as estimativas de preços já
obtidas, razão pela qual se manteve a mesma estimativa
utilizada anteriormente.

Em razão da alteração do Termo de Referência, a
minuta do edital foi ajustada (0597068), mas conforme
ressaltado pela Chefe da SLC (0597069),  as alterações
ocorridas no termo de referência foram apontadas na
informação SEI 0587348 e não repercutiram no texto do
edital, apenas no próprio Termo de Referência. 

Com vista dos autos, esta AJ-DG questionou se os
quantitativos apostos no anexo I-B do termo de referência
(0597068) estavam mantidos, em face das alterações
promovidas pelo setor requisitante e consultou sobre a
necessidade de se efetuar reserva de crédito, ainda que
parcial, em virtude da anulação da reserva contida no
evento 0585002.

Quanto à reserva de crédito, a SAD assinalou que a
futura ata de registro de preços será gerenciada considerando
as programações da Unidade demandante e as respectivas
disponibilidades orçamentárias, remetendo-se  à faculdade
prevista no § 2º do art. 7º, do Decreto nº 7.892/2013
(0597282).

No que se refere aos quantitativos estimados, a
COINF afirmou que os quantitativos presentes no Anexo I-B
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permancem inalterados (0597328).
Pelo exposto, em complemento aos anteditos

pareceres e nos termos do parágrafo único, do Art. 38, da Lei
nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta de
edital  (0597068) que visa à realização de licitação, na
modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA,  do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL,  objetivando o  Registro de Preços
para contratação de empresa especializada em prestação de
serviço de enlace de acesso à internet em banda larga, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.

À consideração superior.  

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 23/09/2019, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/09/2019, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597837 e o código CRC 530443D6.

0000953-93.2019.6.02.8000 0597837v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de setembro de 2019.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
o Registro de Preços para contratação de empresa especializada em
prestação de serviço de enlace de acesso à internet em banda larga,
nos termos da minuta 0597068, aprovada pela Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer AJ-DG nº
1978/2019 (0597837), em complemento a juízos técnicos anteriores
(0551377 e 0571518).

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/09/2019, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597980 e o código CRC 4E10E773.

0000953-93.2019.6.02.8000 0597980v1
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PROCESSO : 0000953-93.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços.

 

Decisão nº 2849 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0597980.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor
preço global, objetivando o Registro de Preços para contratação de
empresa especializada em prestação de serviço de enlace de acesso à
internet em banda larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, conforme requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.

À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0597068, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral por meio dos Pareceres nº 1090 (0551377), nº 1465 (0571518)
e nº 1978 (0597837) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 26/09/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599260 e o código CRC B4FA8C31.

0000953-93.2019.6.02.8000 0599260v3
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DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2019.
À SLC, para cumprimento da Decisão 2849, da

Presidência (0599260).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/09/2019, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600241 e o código CRC FD054F6C.

0000953-93.2019.6.02.8000 0600241v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22001199  
  

PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO) 
Data: xx de outubro de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO), conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em  prestação de serviço  de enlace de acesso à internet em banda 
larga, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação 
deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo 
Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 
212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual 
se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço de enlace de acesso à internet em banda 
larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme quantidades e 
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
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a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, 
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando 
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 
3 – DO PRAZO DE INSTALAÇÃO. 
 
3.1. O prazo máximo para instalação do enlace é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de serviço e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
4.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem 
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios 
previstos no referido diploma legal.  
 
4.4.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício do direito de 
preferência estabelecido no Decreto nº  7.174/2010 deverão declarar, em campo próprio no 
sistema, que atendem aos requisitos previstos na legislação. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
Edital. 
 
4.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

4.6.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.6.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
4.6.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.6.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
4.6.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
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ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como 
de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados 
direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada 
da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da  data da disponibilização 
do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data  e hora marcadas para abertura 
deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 
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6.4. Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo 
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
 
b) descrição completa dos itens que compõem o lote ofertado, de acordo com o 
Anexo I-A deste edital. 

 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço 
proposto o licitante obrigar-se-á ao prestação de serviços descrito neste edital. 
 

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de 
escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do serviço 
ofertado. 
 
6.4.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em conformidade 
com o disposto no Anexo I-B deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
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6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os termos 
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, 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. 
 
6.12. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão 
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do 
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo 
de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6.13. O licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, pelo sistema 
Comprasnet, a URL do sítio de internet bem como os números telefônicos para abertura de 
chamados, objetivando a verificação de adequação. 
 
6.14. O licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, pelo sistema 
Comprasnet, a proposta com os valores unitários e totais de cada item que compõe o lote 
único, no modelo constante no Anexo I-B.  
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

 
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
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8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do lote único. 
 
8.1.2. Quanto ao item 1, o valor dos lances deverá considerar a vigência de 12 (doze) 
meses (ou seja, valor mensal dos enlaces multiplicado por doze). 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 

 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão 
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta 
licitação. 

 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após 
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
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9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas 
no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
10.1. 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. 
 

10.1.1. 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. 
 
10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
10.1.3. 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. 

 
10.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou grande 
porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% superior à 
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, 
informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
10.3. Para efeito do disposto no item 10.1., 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 
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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. 
 

10.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
10.5. 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. 
 
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
11.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de menor 
preço por lote, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
11.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência, 
disponíveis no Anexo I-A deste edital, 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. 
 

11.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item que 
compõe o lote único e em relação ao valor total do lote ofertado. 
 

11.2.2. O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade com o 
Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais de cada 
um dos itens que compõe o lote único. 

 
11.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
11.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
11.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao edital. 
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11.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
12 – DA HABILITAÇÃO. 
 
12.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do site 
do Comprasnet, exceto Fazenda Municipal. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de certidão 
negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do 
edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
 
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 
 

d) Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: 

d.1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data de 
apresentação da proposta.  

d.1.1) Serão considerados na forma de lei o balanço patrimonial e as 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

d.1.1) publicados em Diário Oficial; ou 
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d.1.2) publicados em jornal de grande circulação; ou 

d.1.3) por cópia registrada no órgão de Registro Público competente da 
sede ou domicílio da licitante; ou 

d.1.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no 
órgão de Registro Público competente da sede ou domicílio da 
licitante – inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento. 

d.1.2) A análise da qualificação econômico-financeira será feita por servidores 
qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 
avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1 (um): 

 

LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_ 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG = _________________ATIVO TOTAL___________________ 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = _ATIVO CIRCULANTE__ 

PASSIVO CIRCULANTE 

d.1.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço; 

d.1.4) A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer dos 
índices – Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez Corrente – 
LC, deverá possuir patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% do 
valor estimado da contratação do ITEM para o qual está concorrendo, na 
forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93.  

d.1.5) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá 
ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de 
cálculo correspondente. 

d.1.6) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do titular 
ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente 
habilitado. 
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d.1.7) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício 
social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante 
a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 
levantado. 

d.1.8) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as 
Demonstrações Contábeis, as informações prestadas à Receita Federal. 

d.1.9) Para as licitantes cadastradas no SICAF, cujos índices de LG, SG e LC 
sejam iguais ou superiores a 1, fica dispensada a apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis. 

d.2) certidão negativa de falência, recuperação judicial e concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica.  

 
12.2. 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). 
 
12.3.  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. 

 
12.3.1. 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. 

 
12.4.  A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 
da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
 

12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 

comprovação de que trata o item 12.4., 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. 
 
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
 

12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
12.4.4.  A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3. 
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12.4.5.   A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 12.4.1. e 
12.4.3. 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. 

 
12.5. 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 12.1. e no 
item 12.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
12.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
12.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
13.1. 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. 
 

13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
13.2. 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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
14 - DOS RECURSOS. 
 
14.1. 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. 
 
14.2. 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. 
 
14.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o 
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sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 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. 
 
14.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
14.5. 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. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes 
da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

16.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 

 
16.2. 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. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.1., podendo 
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de prestação de serviçços nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
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16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.1, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.13 
deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Ordem de serviço, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Ordem de serviço deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que 
procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade 
ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 

a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
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16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 
 

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
solicitação das mesmas. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 15.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
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g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

 
17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não dos serviços a outro órgão da Administração 
Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, 
conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:  
 

a) Prestar o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 
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b) 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; 

 
c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados 
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus 
Anexos; 

 
d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da  
Administração  sobre  mudanças  nos  dados  para  contato  com  a  Central  de 
Atendimento; 

 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento das atividades; 

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

 
h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

 
i) 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; 

 
j) 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; 

 
k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 

 
l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
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n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
19. DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO. 
 
20.1. A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, durante o 
horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta Corte, na 
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local, 
conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e consequente recebimento do 
serviço entregue. 
 
20.2. Os serviços serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com 
as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos 
do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O 
Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, 
dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
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quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e 
contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponível no sítio do fabricante. 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e 
assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

20.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do serviço. 
 
20.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6. 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. 
 
20.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a 
nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
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21.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo 
superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a 
multa de 1% sobre o valor da Ordem de Serviço; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por 
Ordem de Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de chamados sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Serviço. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
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21.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
21.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
 
21.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.11. 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. 
 

21.11.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 

 
21.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

22.1.1. 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. 

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
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PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). 
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DA GARANTIA . 
 
24.1.  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA 
prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
24.2.    A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o 
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor 
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que 
implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido 
no caput desta Cláusula. 
 
24.3. A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o 
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
25.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
25.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
25.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.4.   Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
25.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
25.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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25.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
 
25.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
25.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 - Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol, Maceió – AL, 
CEP: 57051-090. 
 
25.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Tabela com os valores máximos admitidos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
ANEXO IV – Minuta do Contrato. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 27 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 
Registro de Preços para eventual contratação de enlaces 
de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas.  

02. Quantidade 

Para fins de cotação e registro: 

 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à Internet 
em Banda Larga, com custo mensal; 

 47 (quarenta e sete)  ativações; 
 Até 8 (oito) mudanças de endereço a cada 12 

(doze) meses 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e 
atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 
3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda 
larga 

 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 

Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também 

de ligação 0800 ou ligação local. 

04. Valor Estimado O constante do Anexo I-A deste Edital. 

05. Justificativa 

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados 
alternativa por meio de Virtual Private Network 
(VPN) sobre a Internet, como backup para 
interligação dos cartórios eleitorais em caso de 
eventuais inoperâncias da rede principal baseada 
em MPLS. 

 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos 
enlaces em banda larga locais, aliviando o tráfego 
por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS 
essencialmente para os sistemas internos 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para a instalação dos enlaces é de 30 
(trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de 
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serviço, nota de empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação Por Item 

08. Classificação Orçamentária 
(A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de 
TI. 

09. Local de Entrega 
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, conforme Ordem de Serviço própria. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 
18, § 3º, III, a) 
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 
18, § 3º, III, a) 
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 
18, § 3º, III, a) 
Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de 
Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, 
j, IV e V) 

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em Banda 
Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em cartórios eleitorais.  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preços para eventual contratação de até 47 (vinte) enlaces de 
acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, 
notadamente em cartórios eleitorais, conforme proposta orçamentária 2019, como medida 
de viabilização de migração/redundância progressiva backbone secundário do TRE/AL e 
substituição ao contrato derivado da ATA RP TRE/AL 11/2018. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 
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2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual Private 
Network (VPN) sobre a Internet, como backup para interligação dos cartórios eleitorais 
em caso de eventuais inoperâncias da rede principal baseada em MPLS. 

 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais, 
aliviando o tráfego por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos 
 A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no 

Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 
 Inciso I: a contratação de serviços alternativos de conectividade pode ser frequente, 

considerando mudança de cartórios, possibilidade de criação de unidades itinerantes, 
vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de continuidade; 

 Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de links 
efetivamente necessários, entre outras razões porque se anuncia um mudança na 
quantidade, localização e abrangência dos cartórios eleitorais. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de custo 
reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do backbone 
secundário 

 Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os 
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar de 
forma exclusiva os enlaces do backbone secundário, aumentando efetivamente o 
desempenho da rede como um todo 

 Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo 
backbone secundário 

 A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência da 
intraestrutura de comunicação 

  

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN) 
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado; 

 Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os cartórios 
eleitorais e escritórios remotos. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC 
quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e 
inoperância de serviços e sistemas informatizados. 

Outrossim, está prevista no Plano de Contratações de Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2017, na Seção II, Alterações no 
contrato de serviços para conectividade de dados entre o TRE/AL e os Cartórios Eleitorais 
(backbone secundário). 
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2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e) 

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0000953-
93.2019.6.02.8000. 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará a criação 
de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção de serviços prestados 
aos eleitores nos cartórios abrangidos. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, a solução pretendida 
trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias tecnologias tais como ADSL, 
Wireless, fibra óptica, entre outras. 

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado 
de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados, consistindo de 
serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de serviço derivado do Registro de 
Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de 
Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, sendo que o Contrato de prestação de serviço derivado da ordem de serviço 
terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma e limites de Lei. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a 
redução de número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um 
único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e 
necessárias, via ordens de serviço, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de 
os preços permanecerem à disposição da Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de prestação de 
serviços, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 
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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 prestação de 
serviços, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob 
o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem 
de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a 
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a 
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e 
consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para 
este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 
170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física para a instalação dos likss, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo o 
surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

 
ABNT NBR 16264:2016  
Cabeamento estruturado residencial 
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ABNT NBR 16521:2016  
Cabeamento estruturado industrial     
     
ABNT NBR 16415:2015  
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado     
     
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers 
     
ABNT NBR 14565:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers     

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 

do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente ter
mo, 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 contra
ditório 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) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demai
s condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Serviço, na Proposta e no Contrato; 

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e 
em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme perí
odos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento das atividades; 

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da 
Administração ou a terceiros, 
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por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou 
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

7. Responsabilizar-se  integralmente pela prestação dos serviços, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado 
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, 
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, 
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeç
am rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias par
a prestar a garantia on-site. 

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a  
qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços. 

 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

 

Item 1 

Acesso à Internet em Banda Larga 

  

1.  Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de enlace dedicado para acesso à internet em banda 
larga; 

2. A solicitação de ativação será sob demanda e de forma a apontar os endereços 
específicos de ativação; 

3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas eleitorais 
de Alagoas:  8ª, 11ª, 12ª, 20ª, 22ª, 28ª, 29ª, 31ª, 33ª, 37ª, 39ª, 45ª, 46ª, 47ª, 49ª, 51ª 
e 53ª 

4. É exigida a viabilidade técnica inicial para o almoxarifado do TRE: Avenida Menino 
Marcelo, 7200D - Serraria - Maceió/AL - CEP.: 57046-000 
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5. É exigida a viabilidade técnica inicial para a biblioteca do TRE: Avenida Aristeu de 
Andrade nº 406  - Farol - Maceió/AL - CEP.: 57051-090 

6. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço 
http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais, estes são referências para o 
levantamento por parte dos interessados, referênciais de cotação, mas podem sofrer 
alterações dentro do município entre a licitação e o momento da solicitação de 
ativação de forma que poderá a contratada verificar, se for o caso e apenas nos casos 
de alteração, condições técnicas de viabilidade de ativação; 

7. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nestes endereços; 
8. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da 

Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-
7753; 

9. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço; 
10. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às condições 

de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA; 
11. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços 

ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação de documento oficial; 
12. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por pessoa 

jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de características 
similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão; 

13. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 

14. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6; 
15. Todos os enlaces devem ter as velocidade: 

1. Download: 10 Mbps; 
2. Upload: 03 Mbps; 

16. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda 
efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo 
OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 

17. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de conexão 
de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos neste caso o 
acesso de última milha,  apenas 20% do total de conexões demandadas poderá ser 
efetivada por wireless, consideranda cada ordem de fornecimento, salvo justificativa 
por escrito da contratada e aprovada pela Administração; 

18. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface 
padrão FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado diretamente na rede interna 
do TRE-AL (Equipamento switch); 

19. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser fornecido 
pela CONTRATADA, em regime de comodato; 

20. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados 
trafegada; 

21. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo ou 
dinâmico, visível através da Internet (endereço público); 

22. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam 
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 

23. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que 
eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de 
funcionamento; 

24. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados a partir da 
abertura do chamado técnico; 
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25. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor da fatura 
relativa ao respectivo mês de ocorrência; 

26. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional, por meio de 
ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de sítio na Internet; 

27. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por meio da 
Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela CONTRATA por um 
período mínimo de 60 (sessenta dias); 

28. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias 
corridos para envio de gravações telefônicas de atendimento realizado durante o 
período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3, através de e-mail ou 
mídia óptica; 

29. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a 
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos; 

30. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico diretamente 
com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato deverá 
obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento, por meio de ligação 
gratuita; 

31. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA deverá manter 
cadastro do enlace contratado contendo informações do local da instalação, tais 
como: pessoa de contato, número telefônico, horário de funcionamento e endereço; 

32. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o 
número da ocorrência para o devido acompanhamento; 

33. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de 
internet bem como os números telefônicos para abertura de chamados, objetivando a 
verificação de adequação; 

34. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, mesmo quando 
for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou 
qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o cumprimento do serviço; 

35. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura 
do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o 
momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe 
técnica do TRE-AL; 

36. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica do 
TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL não 
confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que 
seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA; 

37. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios 
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos: 

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas no 
mês e o status; 

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão 
sendo tratadas e qual o status; 

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que foram 
fechados no mês. 

38. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder às 
solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados; 

39. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, 
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e 
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 
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40. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de instalação 
(único), mensal e de mudança de endereço do enlace; 

41. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global, 
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e 12 
(doze) valores mensais; 

42. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a critério 
da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente; 

43. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1% (um por 
cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso; 

44. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança de endereço de 
cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15% (quinze por cento) do 
valor global do contrato; 

45. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com 
características superiores; 

46. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da proposta 
da licitante. 

  

  

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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de prestação de serviços; 

2. Os serviços devem obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado 
por cada serviço individualmente; 

3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, 
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL; 

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda, 
serem entregues em pleno estado de funcionamento; 
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5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos; 

6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários para 
o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os quais 
só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se aplica 
tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições; 

7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem 
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua 
motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique 
danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

8.  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 e os equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos 
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais 
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% 
dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos 
e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível 
no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos 
serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o 
Termo de Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, 
III, a, 3): 

1. A Ordem de Serviço será o instrumento formal de solicitação dos 
serviços pertencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 
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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 a serviços de conexão de dados. 

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 Ordem de Serviço, no caso de 
atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Serviço; e 

2. No caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20
% sobre o valor da Ordem de Seviço, no caso de inexecução total 
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 
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ii.  0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidê
ncia 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo s
uperior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Serviço; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Serviço e aplicada somente u
ma única vez a cada mês, independente da quantidade de 
chamados sem solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços 
do Fornecedor; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou 
retirar a Ordem de Serviço. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 
 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 
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ORDEM DE SERVIÇO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, a prestação do 
serviço abaixo discriminado: 

  

Item 
da Ata 

Descrição 
Qtd. 

Solicitada 
Endereço de 

Ativação 

Valor de 
Instalação 

(R$) 

Valores de 
mensalidade 
no exercício 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

              

              

TOTAL:    

 

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitativo executado via 

Ordem de Serviço  nº 001/20YY  
  

Quantitativo executado via 

Ordem de Serviço nº 002/20YY  
  

SALDO ATA:   

  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serã
o cobertas com recursos de DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE TI. 

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autoriza
ção de prestação de serviço, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, 
conforme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

  

Maceió, XX de XXXXXX de XXXX. 

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 
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Maceió, 10 de maio de 2019. 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO, Coordenador, em 30/08/2019, às 08:50, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 
 
 

VVAALLOORREESS  MMÁÁXXIIMMOOSS  UUNNIITTÁÁRRIIOOSS  AADDMMIITTIIDDOOSS  
  
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO  ANUAL 

MÁXIMO 
(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Serviço  de enlaces 
 

Anual 47 

R$ 3.099,96  

(ANUAL - POR 12 

MESES) 

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47 R$ 2.000,00 

3 

 

Mudança de 
Endereço de enlace 

 

Por ponto 8 R$ 2.000,00 
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ANEXO I-B 
 
 

MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA  

 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO  

 
(R$) 

VALOR  
UNITÁRIO  

 
(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Serviço de enlaces 
 

Anual 47  

 

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47  

 

3 

 

Mudança de Endereço de 
enlace 

 

Por ponto 8  

 

VALOR GLOBAL PARA O LOTE ÚNICO  
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AANNEEXXOO  IIII  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2018 

Processo nº 0000953-93.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 56/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2018, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro 
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para prestação de serviço de enlace de acesso à internet em 
banda larga, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
56/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 56/2019: 

 
LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA/

MODELO 
UNID. QUANT. 

TOTAL 
REGIST. 

VALOR 
UNIT.  
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

 
 

      

 
2 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 
2.1. Os licitantes que aceitaram cotar seus serviços em valor igual ao do vencedor do 
certame farão parte da relação abaixo, para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no edital de licitação: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

    

    
 
3 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE INSTALAÇÃO  
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3.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
3.2.  O prazo máximo para a instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não a prestação dos serviços a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, observando os limites constantes no edital. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
   

a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
b) 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; 

 
c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados 
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus 
Anexos; 

 
d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico  da  
Administração  sobre  mudanças  nos  dados  para  contato  com  a  Central  de 
Atendimento; 

 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento das atividades; 

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

 
h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

 
i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando 
todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, 
documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 
administrativa; 
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j) 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; 

 
k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 

 
l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1. A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, durante o 
horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta Corte, na 
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local 
nesta Capital, conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e consequente 
recebimento do serviço entregue. 
 
6.2. Os serviços serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com 
as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos 
do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
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a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O 
Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, 
dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e 
contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponível no sítio do fabricante. 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e 
assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
6.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto dos serviços. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
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7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Serviço. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
7.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
 
7.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.11. 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. 
 

7.11.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 

 
7.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

8.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 
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8.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
8.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
8.8. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da 
contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência contratual, os 
serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento no qual será 
apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, 
no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, 
compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
8.9.  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante 
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida 
no período do reajuste proposto. 
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9 – DA GARANTIA  
 
9.1.  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA 
prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
9.2.    A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o caso, no 
prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor em razão 
de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que implique na 
elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido no caput 
desta Cláusula. 
 
9.3. A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o 
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 
 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em três 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
 

Pelo TRE/AL 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente 
 
 

Pela Empresa 
                     Representante da empresa 
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ANEXO IV 
 

CONTRATO Nº XX/2019 
PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços de enlace de acesso à 
internet em banda larga, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 
– Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador 
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, 
situada à XXXX, neste ato representada por XXXX, doravante designada CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de comunicação de dados, 
com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e 
alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 
8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, 
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, 
disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de 
Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços  de enlace de acesso à internet em banda larga, para as unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 56/2019 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  

 
O presente contrato tem o valor global de R$ XX (XXXX), estando neste valor 

incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ XX (XXXX), e o valor mensal dos serviços 
é de R$ XX (XXXX). 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 56/2019. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

  
 O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO  
 
  O prazo máximo para instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

m) a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
n) 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; 

 
o) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados 
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técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus 
Anexos; 

 
p) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da  
Administração  sobre  mudanças  nos  dados  para  contato  com  a  Central  de 
Atendimento; 

 
q) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento das atividades; 

 
r) 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; 

 
s) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

 
t) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

 
u) 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; 

 
v) 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; 

 
w) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 

 
x)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
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o) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE se obriga a: 
 

a) Efetuar o pagamento no prazo previsto no edital do Pregão Eletrônico nº 56/2019; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;  
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo;  
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e  
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e Fiscal(is), é reservado 
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso: 

 
a)  Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das 
demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 
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 O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, 
por até 60 (sessenta) meses.  
 

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  
  
 A Contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará 
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 
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b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Serviço. 

 
PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
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PARÁGRAFO DOZE - 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO, À PROPOSTA COMERCIAL DA 
CONTRATADA E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Ata de Registro de Preços nº 
56/2019, observando todas as disposições do Edital do Pregão Eletrônico n° 56/2019, que 
originou a mesma, bem como à proposta comercial da contratada  inserta no Processo 
Administrativo nº 0000953-93.2019.02.8000 (evento SEI nº XXXX), que passa a fazer parte 
integrante do mesmo, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

  
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA GARANTIA 
 
  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará 
garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o 
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor 
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que 
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implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido 
no caput desta Cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à 
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 

 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 

dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
 
 
 

Maceió,  XX de XXXX de 2019. 
  
Pelo TRE/AL  

      
  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente do TRE/AL 
 

Pela Empresa 
 
                                                 Representante da empresa  
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DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2019.
À AJ-DG,
em razão da impossibilidade de cadastrar no

comprasnet, registro de preços, por lote e o critério de
preferência do Decreto nº 7.174/2010, apresento minuta
alterada para inclusão do item 6.14 e alteração dos item 8.1.1
e 8.1.2 para ratificação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 30/09/2019, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0601514 e o código CRC F8BD1F06.

0000953-93.2019.6.02.8000 0601514v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  5566//22001199  
  

PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO) 
Data: 15 de outubro de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO), conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em  prestação de serviço  de enlace de acesso à internet em banda 
larga, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação 
deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo 
Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a Portaria TRE/AL nº 
212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual 
se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em prestação de serviço de enlace de acesso à internet em banda 
larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme quantidades e 
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, 
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando 
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 – DO PRAZO DE INSTALAÇÃO. 
 
3.1. O prazo máximo para instalação do enlace é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de serviço e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
4.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 
 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno 
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem 
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios 
previstos no referido diploma legal.  
 
4.4.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício do direito de 
preferência estabelecido no Decreto nº  7.174/2010 deverão declarar, em campo próprio no 
sistema, que atendem aos requisitos previstos na legislação. 
 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
Edital. 
 
4.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

4.6.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.6.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 
punição; 
 
4.6.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.6.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
4.6.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como 
de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados 
direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada 
da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
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5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins 
de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
6.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da  data da disponibilização 
do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data  e hora marcadas para abertura 
deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

 
6.4. Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo 
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
 
b) descrição completa dos itens que compõem o lote ofertado, de acordo com o 
Anexo I-A deste edital. 
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6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 
 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço 
proposto o licitante obrigar-se-á ao prestação de serviços descrito neste edital. 
 

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de 
escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta 
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do serviço 
ofertado. 
 
6.4.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em conformidade 
com o disposto no Anexo I-B deste edital. 

 
6.5. As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas 
pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem 
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou 
encargo. 
 
6.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
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6.11. 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. 
 
6.12. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão 
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. 
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do 
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo 
de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
6.13. O licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, pelo sistema 
Comprasnet, a URL do sítio de internet bem como os números telefônicos para abertura de 
chamados, objetivando a verificação de adequação. 
 
6.14. O licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, pelo sistema 
Comprasnet, a proposta com os valores unitários e totais de cada item que compõe o lote 
único, no modelo constante no Anexo I-B.  
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via 
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão 
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital. 
 
7.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou 
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas 
pelo pregoeiro. 
 

7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 

 
7.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do lote único. 
 
8.1.2. Quanto ao item 1, o valor dos lances deverá considerar a vigência de 12 (doze) 
meses (ou seja, valor mensal dos enlaces multiplicado por doze). 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
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8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão 
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta 
licitação. 

 
8.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após 
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 

9.1.  Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas 
no Decreto nº 7.174/2010. 
 
10 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
10.1. 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. 
 

10.1.1. 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. 
 
10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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10.1.3. 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. 

 
10.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou grande 
porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% superior à 
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, 
informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
10.3. Para efeito do disposto no item 10.1., 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. 
 

10.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
10.5. 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. 
 
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
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11.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de menor 
preço por lote, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
11.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites 
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência, 
disponíveis no Anexo I-A deste edital, 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. 
 

11.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item que 
compõe o lote único e em relação ao valor total do lote ofertado. 
 

11.2.2. O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade com o 
Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais de cada 
um dos itens que compõe o lote único. 

 
11.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço e 
tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
11.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços. 
 
11.5. 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. 
 

11.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
12 – DA HABILITAÇÃO. 
 
12.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e 
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do site 
do Comprasnet, exceto Fazenda Municipal. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de 
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios 
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 

 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de certidão 
negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do 
edital: 
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c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da 
empresa; 
 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
 
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 

d) Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: 

d.1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data de 
apresentação da proposta.  

d.1.1) Serão considerados na forma de lei o balanço patrimonial e as 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

d.1.1) publicados em Diário Oficial; ou 

d.1.2) publicados em jornal de grande circulação; ou 

d.1.3) por cópia registrada no órgão de Registro Público competente da 
sede ou domicílio da licitante; ou 

d.1.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no 
órgão de Registro Público competente da sede ou domicílio da 
licitante – inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento. 

d.1.2) A análise da qualificação econômico-financeira será feita por servidores 
qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 
avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1 (um): 

LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_ 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG = _________________ATIVO TOTAL___________________ 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = _ATIVO CIRCULANTE__ 

PASSIVO CIRCULANTE 
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d.1.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço; 

d.1.4) A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer dos 
índices – Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez Corrente – 
LC, deverá possuir patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% do 
valor estimado da contratação do ITEM para o qual está concorrendo, na 
forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93.  

d.1.5) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá 
ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de 
cálculo correspondente. 

d.1.6) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do titular 
ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente 
habilitado. 

d.1.7) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício 
social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante 
a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 
levantado. 

d.1.8) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as 
Demonstrações Contábeis, as informações prestadas à Receita Federal. 

d.1.9) Para as licitantes cadastradas no SICAF, cujos índices de LG, SG e LC 
sejam iguais ou superiores a 1, fica dispensada a apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis. 

d.2) certidão negativa de falência, recuperação judicial e concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica.  

 
12.2. 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). 
 
12.3.  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. 

 
12.3.1. 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. 

 
12.4.  A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 
da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
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12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 

comprovação de que trata o item 12.4., 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. 
 
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para regularização fiscal 
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
 

12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
12.4.4.  A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após  
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3. 
 
12.4.5.   A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 12.4.1. e 
12.4.3. 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. 

 
12.5. 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 12.1. e no 
item 12.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
12.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
12.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
13.1. 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. 
 

13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
13.2. 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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este 
Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
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14 - DOS RECURSOS. 
 
14.1. 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. 
 
14.2. 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. 
 
14.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro 
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o 
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 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. 
 
14.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que 
não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
14.5. 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. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes 
da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 

16.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 

 
16.2. 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. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.1., podendo 
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 
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16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de prestação de serviços nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.1, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.13 
deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Ordem de serviço, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Ordem de serviço deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que 
procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade 
ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 56/2019 (0601662)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 593



  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
 

a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 

 
16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 
 

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da 
solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
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d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

 
17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a 
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não dos serviços a outro órgão da Administração 
Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, 
conforme item 16.15. 
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18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:  
 

a) Prestar o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
b) 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; 

 
c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados 
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus 
Anexos; 

 
d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da  
Administração  sobre  mudanças  nos  dados  para  contato  com  a  Central  de 
Atendimento; 

 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento das atividades; 

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

 
h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

 
i) 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; 

 
j) 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; 

 
k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 

 
l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 
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m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
19. DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de 
preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO. 
 
20.1. A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, durante o 
horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta Corte, na 
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local, 
conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e consequente recebimento do 
serviço entregue. 
 
20.2. Os serviços serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com 
as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos 
do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O 
Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, 
dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e 
contados de cada lote de equipamentos. 
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b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponível no sítio do fabricante. 

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e 
assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

20.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do serviço. 
 
20.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6. 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. 
 
20.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a 
nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência a 
20 (vinte) dias corridos; 
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a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo 
superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a 
multa de 1% sobre o valor da Ordem de Serviço; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por 
Ordem de Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de chamados sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Serviço. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
21.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
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21.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.11. 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. 
 

21.11.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 

 
21.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

22.1.1. 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. 

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. 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 

Edital do Pregão Eletrônico nº 56/2019 (0601662)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 600



  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). 
 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DA GARANTIA . 
 
24.1.  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA 
prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
24.2.    A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o 
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor 
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que 
implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido 
no caput desta Cláusula. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 56/2019 (0601662)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 601



  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

 
24.3. A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o 
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
25.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
25.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
25.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.4.   Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
25.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
25.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
25.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
 
25.8. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
25.9. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 - Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol, Maceió – AL, 
CEP: 57051-090. 
 
25.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para 
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
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25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I–A – Tabela com os valores máximos admitidos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
ANEXO IV – Minuta do Contrato. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 30 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 
Registro de Preços para eventual contratação de enlaces 
de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas.  

02. Quantidade 

Para fins de cotação e registro: 

 47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à Internet 
em Banda Larga, com custo mensal; 

 47 (quarenta e sete)  ativações; 
 Até 8 (oito) mudanças de endereço a cada 12 

(doze) meses 

03. Resumo da Especificação do 
Objeto 

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e 
atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 
3º, III)). 

Todavia, de forma resumida temos: 

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda 
larga 

 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 

Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também 

de ligação 0800 ou ligação local. 

04. Valor Estimado O constante do Anexo I-A deste Edital. 

05. Justificativa 

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados 
alternativa por meio de Virtual Private Network 
(VPN) sobre a Internet, como backup para 
interligação dos cartórios eleitorais em caso de 
eventuais inoperâncias da rede principal baseada 
em MPLS. 

 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos 
enlaces em banda larga locais, aliviando o tráfego 
por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS 
essencialmente para os sistemas internos 

06. Prazo de Entrega 
O prazo máximo para a instalação dos enlaces é de 30 
(trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de 
serviço, nota de empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação Por Item 
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08. Classificação Orçamentária 
(A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de 
TI. 

09. Local de Entrega 
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, conforme Ordem de Serviço própria. 

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

12. Sanções Administrativas 

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 
18, § 3º, III, a) 
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11) 

13. Prazo de Pagamento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 
18, § 3º, III, a) 
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

14. Estratégia de Recebimento 

Vide  

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 
18, § 3º, III, a) 
Subitem Recebimento do Objeto: 

15. Modalidade e Tipo de 
Licitação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de 
Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, 
j, IV e V) 

  

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

  

Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em Banda 
Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em cartórios eleitorais.  

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Registro de Preços para eventual contratação de até 47 (vinte) enlaces de 
acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, 
notadamente em cartórios eleitorais, conforme proposta orçamentária 2019, como medida 
de viabilização de migração/redundância progressiva backbone secundário do TRE/AL e 
substituição ao contrato derivado da ATA RP TRE/AL 11/2018. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

 Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual Private 
Network (VPN) sobre a Internet, como backup para interligação dos cartórios eleitorais 
em caso de eventuais inoperâncias da rede principal baseada em MPLS. 
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 Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais, 
aliviando o tráfego por meio da rede MPLS 

 Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos 
 A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce no 

Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados: 
 Inciso I: a contratação de serviços alternativos de conectividade pode ser frequente, 

considerando mudança de cartórios, possibilidade de criação de unidades itinerantes, 
vez que não os serviços suportados não podem sofrer solução de continuidade; 

 Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de links 
efetivamente necessários, entre outras razões porque se anuncia um mudança na 
quantidade, localização e abrangência dos cartórios eleitorais. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de custo 
reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do backbone 
secundário 

 Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os 
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar de 
forma exclusiva os enlaces do backbone secundário, aumentando efetivamente o 
desempenho da rede como um todo 

 Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo 
backbone secundário 

 A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência da 
intraestrutura de comunicação 

  

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c) 

 Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN) 
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado; 

 Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os cartórios 
eleitorais e escritórios remotos. 

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d) 

Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC 
quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e 
inoperância de serviços e sistemas informatizados. 

Outrossim, está prevista no Plano de Contratações de Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - Exercício 2017, na Seção II, Alterações no 
contrato de serviços para conectividade de dados entre o TRE/AL e os Cartórios Eleitorais 
(backbone secundário). 

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 0000953-
93.2019.6.02.8000. 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 
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A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará a criação 
de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção de serviços prestados 
aos eleitores nos cartórios abrangidos. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 
diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, a solução pretendida 
trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias tecnologias tais como ADSL, 
Wireless, fibra óptica, entre outras. 

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado 
de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados, consistindo de 
serviço de natureza continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento, cada ordem de serviço derivado do Registro de 
Preços deverá ser realizada de maneira integral. 

Adjudicação será por item. 

2.10 Vigência 

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de 
Preços. 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, sendo que o Contrato de prestação de serviço derivado da ordem de serviço 
terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma e limites de Lei. 

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a 
redução de número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um 
único procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e 
necessárias, via ordens de serviço, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de 
os preços permanecerem à disposição da Administração. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos 
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de prestação de 
serviços, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob 
o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem 
de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a 
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a 
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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 prestação de 
serviços, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de 
contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob 
o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de bem 
de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a 
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições 
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a 
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e 
consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para 
este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 
170 de 10/04/2012. 

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf). 

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 
física para a instalação dos likss, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo o 
surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade. 

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

 
ABNT NBR 16264:2016  
Cabeamento estruturado residencial 
     
ABNT NBR 16521:2016  
Cabeamento estruturado industrial     
     
ABNT NBR 16415:2015  
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado     
     
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers 
     
ABNT NBR 14565:2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers     

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m) 
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1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e 

do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), 
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente ter
mo, 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 contra
ditório 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) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demai
s condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 
na Ordem de Serviço, na Proposta e no Contrato; 

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e 
em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme perí
odos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 
de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento das atividades; 

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da 
Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou 
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

7. Responsabilizar-se  integralmente pela prestação dos serviços, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos 
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado 
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, 
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, 
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 
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10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeç
am rigorosamente às normas e 
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 
TRE/AL; 

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias par
a prestar a garantia on-site. 

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a  
qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços. 

 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

 

Item 1 

Acesso à Internet em Banda Larga 

  

1.  Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de enlace dedicado para acesso à internet em banda 
larga; 

2. A solicitação de ativação será sob demanda e de forma a apontar os endereços 
específicos de ativação; 

3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas eleitorais 
de Alagoas:  8ª, 11ª, 12ª, 20ª, 22ª, 28ª, 29ª, 31ª, 33ª, 37ª, 39ª, 45ª, 46ª, 47ª, 49ª, 51ª 
e 53ª 

4. É exigida a viabilidade técnica inicial para o almoxarifado do TRE: Avenida Menino 
Marcelo, 7200D - Serraria - Maceió/AL - CEP.: 57046-000 

5. É exigida a viabilidade técnica inicial para a biblioteca do TRE: Avenida Aristeu de 
Andrade nº 406  - Farol - Maceió/AL - CEP.: 57051-090 

6. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no endereço 
http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais, estes são referências para o 
levantamento por parte dos interessados, referênciais de cotação, mas podem sofrer 
alterações dentro do município entre a licitação e o momento da solicitação de 
ativação de forma que poderá a contratada verificar, se for o caso e apenas nos casos 
de alteração, condições técnicas de viabilidade de ativação; 

7. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nestes endereços; 
8. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da 

Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-
7753; 

9. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço; 
10. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às condições 

de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA; 
11. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços 

ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação de documento oficial; 
12. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por pessoa 

jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de características 
similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão; 
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13. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 

14. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6; 
15. Todos os enlaces devem ter as velocidade: 

1. Download: 10 Mbps; 
2. Upload: 03 Mbps; 

16. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda 
efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo 
OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 

17. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de conexão 
de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos neste caso o 
acesso de última milha,  apenas 20% do total de conexões demandadas poderá ser 
efetivada por wireless, consideranda cada ordem de fornecimento, salvo justificativa 
por escrito da contratada e aprovada pela Administração; 

18. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface 
padrão FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado diretamente na rede interna 
do TRE-AL (Equipamento switch); 

19. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser fornecido 
pela CONTRATADA, em regime de comodato; 

20. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados 
trafegada; 

21. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo ou 
dinâmico, visível através da Internet (endereço público); 

22. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam 
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 

23. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que 
eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de 
funcionamento; 

24. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados a partir da 
abertura do chamado técnico; 

25. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor da fatura 
relativa ao respectivo mês de ocorrência; 

26. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional, por meio de 
ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de sítio na Internet; 

27. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por meio da 
Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela CONTRATA por um 
período mínimo de 60 (sessenta dias); 

28. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias 
corridos para envio de gravações telefônicas de atendimento realizado durante o 
período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3, através de e-mail ou 
mídia óptica; 

29. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a 
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos; 

30. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico diretamente 
com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato deverá 
obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento, por meio de ligação 
gratuita; 

31. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA deverá manter 
cadastro do enlace contratado contendo informações do local da instalação, tais 
como: pessoa de contato, número telefônico, horário de funcionamento e endereço; 

32. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o 
número da ocorrência para o devido acompanhamento; 
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33. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de 
internet bem como os números telefônicos para abertura de chamados, objetivando a 
verificação de adequação; 

34. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, mesmo quando 
for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou 
qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o cumprimento do serviço; 

35. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura 
do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o 
momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe 
técnica do TRE-AL; 

36. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica do 
TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL não 
confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que 
seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA; 

37. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios 
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos: 

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas no 
mês e o status; 

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão 
sendo tratadas e qual o status; 

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que foram 
fechados no mês. 

38. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder às 
solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados; 

39. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, 
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e 
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

40. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de instalação 
(único), mensal e de mudança de endereço do enlace; 

41. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global, 
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e 12 
(doze) valores mensais; 

42. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a critério 
da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente; 

43. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1% (um por 
cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso; 

44. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança de endereço de 
cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15% (quinze por cento) do 
valor global do contrato; 

45. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com 
características superiores; 

46. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da proposta 
da licitante. 

  

  

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): 
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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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos 
quantitativos indicados no pedido de prestação de serviços; 

2. Os serviços devem obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo contado 
por cada serviço individualmente; 

3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, 
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL; 

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda, 
serem entregues em pleno estado de funcionamento; 

5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos; 

6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários para 
o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os quais 
só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se aplica 
tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições; 

7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem 
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua 
motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique 
danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 
devidamente comprovada; 

8.  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 e os equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos 
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais 
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% 

Edital do Pregão Eletrônico nº 56/2019 (0601662)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 613



  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos 
e contados de cada lote de equipamentos. 

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível 
no sítio do fabricante. 

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos 
serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o 
Termo de Recebimento Definitivo. 

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, 
III, a, 3): 

1. A Ordem de Serviço será o instrumento formal de solicitação dos 
serviços pertencentes ao escopo desta contratação. 

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7) 

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais 
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da 
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça 
do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor. 
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se 
refere a serviços de conexão de dados. 

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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ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será 
advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de 
atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Serviço; e 

2. No caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços 
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20
% sobre o valor da Ordem de Seviço, no caso de inexecução total 
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidê
ncia 30 (trinta) dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo s
uperior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, 
a multa de 1% sobre o valor da Ordem de Serviço; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item 
anterior será auferida por Ordem de Serviço e aplicada somente u
ma única vez a cada mês, independente da quantidade de 
chamados sem solução. 

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços 
do Fornecedor; 

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços, 
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou 
retirar a Ordem de Serviço. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do registro de preços 
com a Contratada. 

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

 Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 
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 Garantia de banda  mínima de 50%; 
 Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload 
 Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
 Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V) 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX 

  

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL 

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY 

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00 

  

ORDEM DE SERVIÇO Nº XXX/20YY – STI  

  

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico 
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, a prestação do 
serviço abaixo discriminado: 

  

Item 
da Ata 

Descrição 
Qtd. 

Solicitada 
Endereço de 

Ativação 

Valor de 
Instalação 

(R$) 

Valores de 
mensalidade 
no exercício 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

              

              

TOTAL:    

 

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:   

Quantitativo executado via 

Ordem de Serviço  nº 001/20YY  
  

Quantitativo executado via 

Ordem de Serviço nº 002/20YY  
  

SALDO ATA:   

  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serã
o cobertas com recursos de DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE TI. 
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Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autoriza
ção de prestação de serviço, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, 
conforme contrato. 

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos). 

  

Maceió, XX de XXXXXX de XXXX. 

  

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX 

Maceió, 10 de maio de 2019. 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO, Coordenador, em 30/08/2019, às 08:50, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 56/2019 (0601662)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 617



  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

ANEXO I-A 
 
 

VVAALLOORREESS  MMÁÁXXIIMMOOSS  UUNNIITTÁÁRRIIOOSS  AADDMMIITTIIDDOOSS  
  
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO  ANUAL 

MÁXIMO 
(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Serviço  de enlaces 
 

Anual 47 

R$ 3.099,96  

(ANUAL - POR 12 

MESES) 

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47 R$ 2.000,00 

3 

 

Mudança de 
Endereço de enlace 

 

Por ponto 8 R$ 2.000,00 
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ANEXO I-B 
 
 

MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA  

 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. 
 

VALOR  
UNITÁRIO  

 
(R$) 

VALOR  
UNITÁRIO  

 
(R$) 

 

 

 

 

1 

1 

 

Serviço de enlaces 
 

Anual 47  

 

2 

 

Instalação de enlaces 
 

Por Ocorrência 47  

 

3 

 

Mudança de Endereço de 
enlace 

 

Por ponto 8  

 

VALOR GLOBAL PARA O LOTE ÚNICO  
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AANNEEXXOO  IIII  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2018 

Processo nº 0000953-93.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 56/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2018, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Pedro 
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para prestação de serviço de enlace de acesso à internet em 
banda larga, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
56/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 56/2019: 

 
LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA/

MODELO 
UNID. QUANT. 

TOTAL 
REGIST. 

VALOR 
UNIT.  
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

 
 

      

 
2 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 
2.1. Os licitantes que aceitaram cotar seus serviços em valor igual ao do vencedor do 
certame farão parte da relação abaixo, para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no edital de licitação: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

    

    
 
3 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE INSTALAÇÃO  
 
3.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
3.2.  O prazo máximo para a instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades; 
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente ter
mo, 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. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não a prestação dos serviços a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, observando os limites constantes no edital. 
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5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado: 
   

a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
b) 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; 

 
c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados 
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus 
Anexos; 

 
d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico  da  
Administração  sobre  mudanças  nos  dados  para  contato  com  a  Central  de 
Atendimento; 

 
e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento das atividades; 

 
f) 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; 

 
g) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

 
h) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

 
i) 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; 

 
j) 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; 

 
k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 

 
l)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 
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m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) 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; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO. 
 
6.1. A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, durante o 
horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta Corte, na 
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou em outro local 
nesta Capital, conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e consequente 
recebimento do serviço entregue. 
 
6.2. Os serviços serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com 
as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos 
do Tribunal, da seguinte forma: 

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em 
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% 

(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O 
Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, 
dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos 
quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e 
contados de cada lote de equipamentos. 

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e 
disponível no sítio do fabricante. 
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b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento 
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e 
assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

6.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
6.4. O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto dos serviços. 
 
6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 21. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 
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a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Serviço. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
7.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
licitante contratada. 
 
7.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.11. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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7.11.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 

 
7.12. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

8.2. 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. 

8.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
8.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
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         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
8.8. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da 
contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência contratual, os 
serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento no qual será 
apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, 
no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, 
compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
8.9.  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante 
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida 
no período do reajuste proposto. 
 
 
9 – DA GARANTIA  
 
9.1.  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA 
prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
9.2.    A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o caso, no 
prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor em razão 
de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que implique na 
elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido no caput 
desta Cláusula. 
 
9.3. A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o 
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 
 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em três 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
 

Pelo TRE/AL 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente 
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Pela Empresa 
                     Representante da empresa 
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ANEXO IV 
 

CONTRATO Nº XX/2019 
PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços de enlace de acesso à 
internet em banda larga, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 
– Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador 
da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, 
residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, 
situada à XXXX, neste ato representada por XXXX, doravante designada CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de comunicação de dados, 
com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e 
alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 
8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, 
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, 
disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de 
Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços  de enlace de acesso à internet em banda larga, para as unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 56/2019 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  

 
O presente contrato tem o valor global de R$ XX (XXXX), estando neste valor 

incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ XX (XXXX), e o valor mensal dos serviços 
é de R$ XX (XXXX). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
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Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 56/2019. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

  
 O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, 
devidamente atestada, devidamente 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. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 
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PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO  
 
  O prazo máximo para instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, relativos ao 
PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

m) a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, 
na Proposta e no Contrato; 

 
n) 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; 

 
o) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados 
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus 
Anexos; 

 
p) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da  
Administração  sobre  mudanças  nos  dados  para  contato  com  a  Central  de 
Atendimento; 

 
q) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 
andamento das atividades; 
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r) 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; 

 
s) Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários na 
forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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; 

 
t) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as 
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 

 
u) 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; 

 
v) 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; 

 
w) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades 
necessárias para prestar a garantia on-site; 

 
x)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos 
serviços; 

 
m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos; 
 
n) 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; 
 
o) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato;  
 
q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE se obriga a: 
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a) Efetuar o pagamento no prazo previsto no edital do Pregão Eletrônico nº 56/2019; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s) 
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir 
o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;  
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente 
termo, toda a documentação referente ao mesmo;  
d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e  
e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e Fiscal(is), é reservado 
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso: 

 
a)  Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das 
demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 

 
 O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, 
por até 60 (sessenta) meses.  
 

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  
  
 A Contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará 
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no 
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência 
a 20 (vinte) dias corridos; 

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos 
serviços por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade de 10% sobre o 
valor da Ordem de Serviço; e 

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço, 
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30 
(trinta) dias corridos; 

b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 
da Ordem de Serviço; e 
 
b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de 
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 
 
d) 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 

 
e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Serviço. 

 
PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
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PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - 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. 
 
PARÁGRAFO DOZE - 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO, À PROPOSTA COMERCIAL DA 
CONTRATADA E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

 
      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Ata de Registro de Preços nº 

56/2019, observando todas as disposições do Edital do Pregão Eletrônico n° 56/2019, que 
originou a mesma, bem como à proposta comercial da contratada  inserta no Processo 
Administrativo nº 0000953-93.2019.02.8000 (evento SEI nº XXXX), que passa a fazer parte 
integrante do mesmo, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

  
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA GARANTIA 
 
  Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará 
garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das 
modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a partir da assinatura do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o 
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor 
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que 
implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual estabelecido 
no caput desta Cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à 
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato. 

 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 

dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
 
 
 

Maceió,  XX de XXXX de 2019. 
  
Pelo TRE/AL  

      
  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente do TRE/AL 
 

Pela Empresa 
 
                                                 Representante da empresa  
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30/09/2019 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 30/09/2019 17:52:02 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 02/10/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP
Pregão 00056/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00034/2019

Nº do Processo Tipo de Licitação Validade da
Ata SRP

0000953-93.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
12

mes(es)
Quantidade de Itens Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

1 Sim Não
Objeto

Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviço de enlace de acesso à internet 
em banda larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da

Licitação

02/10/2019 A partir de  02/10/2019  às
08:00

Em 15/10/2019  às
14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

00001 2019 000032
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 30/09/2019 17:52:57 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP
Pregão 00056/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00034/2019

Nº do Processo Tipo de Licitação Validade da Ata SRP

0000953-93.2019 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional 12  mes(es)
Quantidade Informada de
Itens Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada

ME/SGD
1 1 0 Sim Não

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviço de enlace de acesso à internet em 
banda larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
02/10/2019

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 02/10/2019 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227765 7764

Ordenador de Despesa - Presidente 

Chefe da Seção de Licitações e Cont
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30/09/2019 SIASGnet-DC - Itens da Licitação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 30/09/2019 17:53:16 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP
Pregão 00056/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00034/2019

Quantidade Informada de
Itens Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

1 1 0 Sim Não

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Utiliza Margem de Preferência

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação

do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência

(%)
Grupo Consis-

tente? Ação

1 S

26344 -
Acesso a
internet
móvel (banda
larga)

- 1 Gigabyte Menor
Preço - Sim - - Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado.
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30/09/2019 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=27071938&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 30/09/2019 17:53:33 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Nº da IRP
Pregão 00056/2019 Eletrônico Registro de Preço (SRP) 00034/2019

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Sim Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 26344 - Acesso a internet móvel (banda larga)
Descrição Detalhada

Enlaces de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas.  
Este item engloba: 47 enlaces por doze meses, 47 instalações de enlace e 8 mudanças de endereço de enlace. 
UNIDADE: LOTE COMPLETO

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Unitário Estimado (R$)
1 Gigabyte Menor Preço 255.698,1200

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

*  O item refere-se a serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação?  Sim  Não

O serviço está vinculado ao fornecimento de um bem de Tecnologia da Informação e Comunicação?  Sim  Não

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência  Permitir Adesões

Locais de Entrega
UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 1

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie:Contrato n°38/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: SANEAPE SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EIRELI EPP. CNPJ n°07.147.056/0001-12. Fundamento Legal: Pregão
n°28/2019;PAV n°0000 607-22.2019.4.05.7000; Lei n°10.520/2002;
Dec.n°3.555/2000;Dec.n°5.450/2005;Dec. n°5.504/ 2005; L.C.n°123/2006; Dec.n°8.538/
2005 e Lei n°8.666/1993. Objeto: Serviços continuados de coleta e transporte, com
destinação final, de resíduos sólidos comuns. Valor:R$ 50.475,60 (cinquenta mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). Recursos
Orçamentários:PTn°107775;EDn°339039; NEn°754/ 2019, datada de 15/08/2019, na
modalidade ordinário, no valor de R$25.237,80. Vigência: 12(doze)meses, contados a partir
1°/10/2019. Assinatura: 27/09/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-
TRF5ªR e Roberta Vilarim Freire, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000953-93.2019. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em prestação de serviço de enlace de acesso à internet em banda larga, para
as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 02/10/2019
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00056-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 02/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
15/10/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/09/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 33/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa TWW DO BRASIL S.A. OBJETO: Serviço de envio de mensagens curtas
de texto para usuários de telefonia móvel. VALOR TOTAL : R$ 70.000,00. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão 21/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.33.90.40.13; Ação 02.126.0570.7832.0001. PAD: 5539/2019. VIGÊNCIA: 24 meses, a partir
da assinatura. ASSINATURA: 19/09/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo
TRE-BA e o Sr. Anthony Pain, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO PAD n.º 13.634/2019. OBJETO: Curso contratos de TI: mais de 50 riscos que
você pode reduzir no planejamento. FAVORECIDO: Escola de Negócios Conexxões Educação
Empresarial Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c o art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.40.20. Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR:
R$ 28.800,00. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira, em 1º/10/2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 58/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa ELO COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS
LTDA para eventual aquisição de carrinhos diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93
e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA
nº 10/2007, PROCESSO: 7.264/2019. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua
publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 01/10/2019 SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Lucas Félix Monteiro dos Santos, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 6 EMPILHADEIRA MANUAL, HIDRÁULICA.
Marca / Modelo: Bremen / Empilhadeira
2T

10 4.286,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 59º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa à prorrogação do termo final da vigência do
Contrato para 20 de junho de 2020. Fundamento: art. 60, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na autorização do
Presidente contida no Processo PAD n.º 6.455/2019. Assina, pelo TRE, Desembargador
Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente, e pela empresa, Artur da Silva Valente e
Carlos Manuel Tavares D'Oliveira. DATA: 30/09/2019

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n.º 16.804/2019. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto: locação de veículo com
motorista para auxiliar nos serviços de vistoria dos locais de votação visando o pleito de
2020, na 47ª Zona Eleitoral, Morada Nova-CE. Contratado: FRANCISCO GLEUSON GIRÃO
CARNEIRO, CPF: 027.683.263-99. Valor total: R$ 2.156,00 e valor unitário: R$ 154,00.
Fundamento: art. 24, V, da Lei n.º 8.666/93 e Processo nº PAD n.º 16.804/2019. Ratificado
por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 26/09/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 7º Termo Aditivo ao Contrato N.º 314/2018 celebrado com ACESSO SERVICE
LTDA. Objeto: visa prorrogar o prazo de execução do Contrato n.º 314/2018 por mais
20 (vinte) dias. Fundamento: art. 57, §1º da Lei 8.666/93 e suas alterações, c/c
Cláusula Décima do Contrato n.º 314/2018 e na autorização do Diretor-Geral constante
no PAD n.º 11.583/2019. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-
CE e pela empresa, Fernando André Souza Girão. DATA: 25/09/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º Termo de aditamento à Carta-Contrato n° 12/2015, firmado em 30/09/2019, com a
empresa Kenta Informática S/A. (CNPJ: 01.276.330/0001-77); Objeto: Prorrogação do prazo
de vigência da Carta-Contrato n.º 12/2015 por 12 (doze) meses, e reajuste dos preços
pactuados. Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, artigo 40, inciso XI e artigo 55, inciso III,
todos da Lei nº. 8.666/93; Processo SEI: 0002176-39.2016.6.07.8100; Signatários: Des.ª
Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF, e Sr. Carlos Antenor
Barrios.

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

9º Termo de aditamento ao Acordo de Cooperação Técnica TRE-PR n° 137/2016, firmado
em 01/10/2019, com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná; Objeto: adesão do Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal-DF ao Acordo de Cooperação Técnica TRE-PR nº
137/2016. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993; Processo SEI: 0006812-77.2018.6.07.8100
Signatários: Sr. Eduardo de Castro Rodrigues, Diretor-Geral do TRE-DF, e Sr. Valcir
Mombach.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE RESCISÃO

Distratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Distratado: S/A A GAZETA. CNPJ:
28.133.619/0001-93. Objeto: Termo de rescisão do contrato de publicação de matérias,
firmado em 28 de janeiro de 2019, com efeitos a partir de 30/09/2019. Fundamento legal:
art. 78, V c/c 58, II e 79, I, da Lei nº 8.666/93. Processo: 13.146/2019. Data da assinatura
do Termo: 30/09/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2019
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,

inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, no art. 30, inciso XII, alínea b, do Decreto n
5.450/2005, e no item 19.4 do Edital deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação
e homologação deste certame.

A pregoeira, em 09/09/2019, adjudicou o item 01 à empresa Triasa Comércio
de Veículos Peugeot - Citroen Ltda. O item 02 resultou fracassado. Este procedimento
licitatório foi homologado (sistema Comprasnet) pela Ilma. Sra. Leila de Almeida Gomes,
Diretora-Geral em substituição do TRE/ES, em 01/10/2019.

Processo: 8.566/2019.

Vitória, 1º de outubro de 2019.
FERNANDA RASSELI PRETTI

EXTRATO DE RESCISÃO

Distratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Distratado: S/A A GAZETA. CNPJ:
28.133.619/0001-93. Objeto: Termo de rescisão do contrato de assinatura anual do jornal
diário A GAZETA, firmado em 27 de fevereiro de 2019, com efeitos a partir de 30/09/2019.
Fundamento legal: art. 78, V c/c 58, II e 79, I, da Lei nº 8.666/93. Processo: 14.620/2019.
Data da assinatura do Termo: 30/09/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 52/2019

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
24/09/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para a execução de serviços de conservação/manutenção de jardins, com fornecimento dos
insumos necessários à execução do ajuste, conforme especificações constantes do Anexo I
deste Edital (Termo de Referência). Total de Itens Licitados: 00024 Novo Edital: 02/10/2019
das 09h00 às 12h00 e de13h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300 - Centro GOIANIA -

GO. Entrega das Propostas: a partir de 02/10/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/10/2019, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN
Secretária de Administração e Orçamento

(SIDEC - 01/10/2019) 070023-00001-2019NE000039

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Digital 5169/2019. Ata de Registro de Preços nº 27/2019, oriunda
do Pregão Eletrônico TRE-GO 33/2019. Objeto: registro de preços para eventuais aquisições
de malotes em PVC. Quantidade: Até 2000 unidades. Preço unitário: R$ 4,54. Empresa
Beneficiária: JW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS EIRELI (CNPJ 05.386.436/0001-84).
Vigência da ata: 12 meses a partir de 20/09/2019. Goiânia, 01/10/2019. Cristina Tokarski
Persijn. Secretária de Administração e Orçamento.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Digital 3061/2019. Ata de Registro de Preços nº 26/2019, oriunda
do Pregão Eletrônico TRE-GO 39/2019. Objeto: registro de preços para eventuais aquisições
de abraçadeiras em velcro. Quantidade: Até 20.000 unidades. Preço unitário: R$ 0,81.
Empresa Beneficiária: POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 21.971.979/0001-15).
Vigência da ata: 12 meses a partir de 01/10/2019. Goiânia, 01/10/2019. Cristina Tokarski
Persijn. Secretária de Administração e Orçamento.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Digital 1572/2019. Ata de Registro de Preços nº 18/2019, oriunda
do Pregão Eletrônico TRE-GO 21/2019. Objeto: registro de preços para eventual aquisição
de materiais elétricos - item 8: Tomada plugue macho 3 pinos. Quantidade: 200 unidades.
Preço unitário: R$ 2,30. Empresa Beneficiária: ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ
20.900.592/0001-05). Vigência da ata: 12 meses a partir de 19/09/2019. Goiânia,
01/10/2019. Cristina Tokarski Persijn. Secretária de Administração e Orçamento.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 19/2019

O TRE-GO torna público a homologação da licitação, modalidade Pregão, forma
eletrônica, nº 19/2019 (PAD nº 224/2019), que tem por objeto a contratação de serviço
continuado de recepção para seu edifício sede. Empresa Vencedora: ABC SERVIÇOS GERAIS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 62 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2019

 

PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO)

Data: 15 de outubro de 2019

HORÁRIO DE BRASÍLIA

Horário de Abertura: 14 horas

Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o
Registro de Preços para contratação de empresa especializada em
 prestação de serviço  de enlace de acesso à internet em banda larga, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação
deste Tribunal.

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, alterado
pelo Decreto nº 8.250/2014 de 23/05/14, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de
21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-
se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o
Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, a
Portaria TRE/AL nº 212, de 18/06/2001, publicada na Seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem
como, no que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste
Edital e seus anexos.

 

1- DO OBJETO.

 

1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para
contratação de empresa especializada em prestação de serviço de enlace de
acesso à internet em banda larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, conforme quantidades e especificações descritas nos Anexos I e I-A deste
edital.

 

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

 

2.2.            A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.

 

2.3.            A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

 

2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a
licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou,
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando
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ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

 

3 – DO PRAZO DE INSTALAÇÃO.

 

3.1.            O prazo máximo para instalação do enlace é de 30 (trinta) dias contados
do recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente.

 

4 – DA PARTICIPAÇÃO.

 

4.1.            Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de serviço e
a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

4.2.         Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.

 

4.3.         No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico,
que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem
jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.

 

4.4.            No ato de envio de suas propostas, as licitantes aptas ao exercício do
direito de preferência estabelecido no Decreto nº

  7.174/2010 deverão declarar, em campo próprio no sistema, que atendem aos
requisitos previstos na legislação.

 

4.5.         A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas
neste Edital.

 

4.6.         Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

 

4.6.1.  Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

 

4.6.2.  Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;

 

4.6.3.  Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

 

4.6.4.  Estrangeiras que não funcionem no País;

4.6.5.  Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ).

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
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5.1.         Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

 

5.2.         O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório
para fins de habilitação.

 

5.3.         O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.

 

5.4.         O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº
5.450/05).

 

5.5.         O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros
(Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).

 

6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.

 

6.1.            O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art.
13º, do Decreto nº 5.450/05).

 

6.2.            Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).

 

6.3.         A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da  data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data  e hora
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

 

6.3.1.  Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).

 

6.4.         Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:

 

a)     prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e

 

b)     descrição completa dos itens que compõem o lote ofertado, de acordo com o
Anexo I-A deste edital.

 

6.4.1.        Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.

 

6.4.2.        Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao prestação de serviços descrito neste edital.
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6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais vantajosas
que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento
de ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.

 

6.4.3.        Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.

 

6.4.4.        Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do serviço
ofertado.

 

6.4.5.          Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, que
deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em conformidade com o
disposto no Anexo I-B deste edital.

 

6.5.         As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração
ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).

 

6.6.            Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.

 

6.7.            O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.

 

6.8.            Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

 

6.9.            Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.

 

6.10.       Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos
de tais procedimentos.

 

6.11.       O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, 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.

 

6.12.         A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema,
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

6.13.         O licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, pelo sistema
Comprasnet, a URL do sítio de internet bem como os números telefônicos para
abertura de chamados, objetivando a verificação de adequação.
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6.14.         O licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro,
pelo sistema Comprasnet, a proposta com os valores unitários e totais de
cada item que compõe o lote único, no modelo constante no Anexo I-B.

 

7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.

 

7.1.         O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.

 

7.2.            As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.

 

7.2.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.

 

7.3.         O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

 

8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.

 

8.1.         Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

 

8.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do lote único.

 

8.1.2. Quanto ao item 1, o valor dos lances deverá considerar a vigência de 12 (doze)
meses (ou seja, valor mensal dos enlaces multiplicado por doze).

 

8.2.            Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

 

8.3.            O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

 

8.4.            Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.

 

8.5.            Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

 

8.6.            No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.

 

8.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.

 

8.7.            A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
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determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.

 

8.8.         Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.

 

8.9.         Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

 

8.10.       A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

 

9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.

9.1.            Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.

 

10 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.

 

10.1.         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.

 

10.1.1.          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.

 

10.1.2.          O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

 

10.1.3.          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.

 

10.2.       Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item,
seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance.

 

10.3.       Para efeito do disposto no item 10.1., 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;
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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.

 

10.4.       Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas
casas decimais, sendo desprezadas as demais.

 

10.5.       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.

 

11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

 

11.1.       O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de
menor preço por lote, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

 

11.2.              Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, ou seja, os preços de referência,
disponíveis no Anexo I-A deste edital, 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.

 

11.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada item que
compõe o lote único e em relação ao valor total do lote ofertado.

 

11.2.2. O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade com o
Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais de
cada um dos itens que compõe o lote único.

 

11.3.       Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

 

11.4.       Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado
de julgamento das Propostas de Preços.

 

11.5.       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.

 

11.5.1.          Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

 

12 – DA HABILITAÇÃO.

 

12.1.       A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
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a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto Fazenda Municipal.

 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.

 

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de certidão
negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

 

c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do
edital:

 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;

 

c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

 

c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

 

d) Quanto à Qualificação Econômico-Financeira:

d.1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses da data de
apresentação da proposta.

d.1.1) Serão considerados na forma de lei o balanço patrimonial e as demonstrações
contábeis assim apresentados:

d.1.1) publicados em Diário Oficial; ou

d.1.2) publicados em jornal de grande circulação; ou

d.1.3) por cópia registrada no órgão de Registro Público competente da sede ou
domicílio da licitante; ou

d.1.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no órgão de
Registro Público competente da sede ou domicílio da licitante – inclusive com os Termos
de Abertura e de Encerramento.

d.1.2) A análise da qualificação econômico-financeira será feita por servidores
qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e avaliada pelos
Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que
deverão ser iguais ou superiores a 1 (um):

LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG = _________________ATIVO TOTAL___________________

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = _ATIVO CIRCULANTE__

PASSIVO CIRCULANTE

d.1.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos
juntado ao balanço;

d.1.4) A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer dos índices
– Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez Corrente – LC, deverá possuir
patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% do valor estimado da contratação do
ITEM para o qual está concorrendo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº
8.666/93.
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d.1.5) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser
apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de cálculo
correspondente.

d.1.6) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do titular ou
representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente habilitado.

d.1.7) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício social
de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante a apresentação do
Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado.

d.1.8) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as Demonstrações
Contábeis, as informações prestadas à Receita Federal.

d.1.9) Para as licitantes cadastradas no SICAF, cujos índices de LG, SG e LC sejam
iguais ou superiores a 1, fica dispensada a apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis.

d.2) certidão negativa de falência, recuperação judicial e concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.

 

12.2.       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).

 

12.3.        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.

 

12.3.1. 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.

 

12.4.         A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o
art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº
8.538/2015.

 

12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 12.4., 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.

 

12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.

 

12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

 

12.4.4.            A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e
12.4.3.

 

12.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 12.4.1. e 12.4.3. 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.

 

12.5.       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 12.1. e no item 12.4.1, serão inabilitados, não se admitindo
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complementação posterior.

 

12.6.       Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

 

12.7.       Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.

 

12.8.       Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

 

13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

 

13.1.       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.

 

13.1.1.          Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).

 

13.1.2.          Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.

 

13.2.       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.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas
nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.

 

14 - DOS RECURSOS.

 

14.1.       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.

 

14.2.       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.

 

14.3.       Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 03 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.

 

14.4.       O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.

 

14.5.       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.

 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores

Edital 62 (0603153)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 652

mailto:slc@tre-al.jus.br


constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

 

16 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

 

16.1.       A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.

 

16.1.1.          Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos
do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.

 

16.2.       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.

 

16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 16.3.1., podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.

 

16.3.1.            O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art.
64 da Lei n. 8.666/1993.

 

16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

 

16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de prestação de
serviços nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

 

16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.1, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 16.13 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.

 

16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

 

16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Ordem de serviço, devendo confirmar o seu
recebimento.

 

16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Ordem de serviço deverá
ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo
acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

 

16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.
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16.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

 

16.12.1.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e
“d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

16.12.2.    O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

16.13.     O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

 

16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

 

16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

 

16.15.     A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

 

 

16.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

 

16.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de
penalidades;

 

d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua
compatibilidade com aqueles registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

 

17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s)
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais; e

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.

18. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não dos serviços a outro órgão da Administração
Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata,
conforme item 16.15.
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18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:

 

a. Prestar o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de
Serviço, na Proposta e no Contrato;

 

b. 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;

 

c. Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em
seus Anexos;

 

d. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração  sobre  mudanças  nos  dados  para  contato  com  a  Central  de
Atendimento;

 

e. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento das atividades;

 

f. 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;

 

g. Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários
na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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;

 

h. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

 

i. 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;

 

j. 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;

 

k. Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;

 

 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos
serviços;

 

m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos;

 

n) 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
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natureza dos serviços objeto da contratação;

 

o) 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;

 

p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o
regime de Direito Público.

 

19. DA PUBLICIDADE.

 

19.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

 

20 – DO RECEBIMENTO.

 

20.1.       A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira,
durante o horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta
Corte, na Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou
em outro local, conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e consequente
recebimento do serviço entregue.

 

20.2.         Os serviços serão recebidos:

 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações consignadas na proposta de preço;

 

b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos
do Tribunal, da seguinte forma:

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10%

(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O
Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos,
dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos,
mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada
lote de equipamentos.

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível
no sítio do fabricante.

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar
o Termo de Recebimento Definitivo.

20.3.         O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

20.4.         O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
aceitando ou recusando o item objeto do serviço.

 

20.5.         Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.
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20.6.         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.

 

20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção
21.

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1.         A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

 

21.2.         Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.

 

21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos
a serem efetuados.

 

21.4.         A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

 

a. 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência a
20 (vinte) dias corridos;

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Serviço; e

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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
Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do registro de preços do Fornecedor;

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 30
(trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da
Ordem de Serviço; e

2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da
quantidade de chamados sem solução.

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

 

d) 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor;

 

e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de Serviço.
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21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

21.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

21.7.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/93.

 

21.8.         Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.

 

21.9.         O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.

 

21.10.       O período de atraso será contado em dias corridos.

 

21.11.       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.

 

21.11.1.        A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.

 

21.12.       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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

21.13.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

22- DO PAGAMENTO.

 

22.1.         O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, devidamente atestada, devidamente 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.

22.1.1. 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.

22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

22.3.       Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

22.4.       O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

Edital 62 (0603153)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 659



 

22.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

22.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

PARÁGRAFO SEXTO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros
12 (doze) meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação
da vigência contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre
as partes, momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice
setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de
apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo sempre o
período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula:

 

PR=IMR X PA, onde:

       IMM

 

Onde:

 

PR= Preço Reajustado

IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste

IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta

PA= Preço anteriormente praticado

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de
seus custos ocorrida no período do reajuste proposto.

 

23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

23.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas), Natureza da Despesa 33.90.39 (Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica).

 

23.2.         As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
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24 – DA GARANTIA .

 

24.1.              Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante
CONTRATADA prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratado, numas das modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93,
no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da assinatura do contrato.

 

24.2.           A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia,
conforme o caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da
redução do seu valor em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da
assinatura de termo aditivo que implique na elevação do valor do contrato, mantendo-
se o mesmo percentual estabelecido no caput desta Cláusula.

 

24.3.       A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após
o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.

 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

25.1.       É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.

 

25.2.       As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

 

25.3.       As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

 

25.4.           Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

25.5.              Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

 

25.6.       No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

 

25.7.       As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento
da segurança do futuro contrato.

 

25.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.

 

25.9.      O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 - Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.

 

25.10.     Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.
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25.11.     A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

 

25.12.     Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02,
do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.

 

25.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

25.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I–A – Tabela com os valores máximos admitidos;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

ANEXO IV – Minuta do Contrato.

 

25.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 30 de setembro de 2019.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ANEXO I
 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

01. Objeto
Registro de Preços para eventual contratação de
enlaces de acesso à Internet em Banda Larga para
as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

02. Quantidade

Para fins de cotação e registro:

47 (quarenta e sete) enlaces de acesso à
Internet em Banda Larga, com custo mensal;
47 (quarenta e sete)  ativações;
Até 8 (oito) mudanças de endereço a cada 12
(doze) meses

03. Resumo da
Especificação do Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e
atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art.
18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:

Enlace de acesso à Internet na modalidade
banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e
03 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e
também de ligação 0800 ou ligação local.

04. Valor Estimado O constante do Anexo I-A deste Edital.
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05. Justificativa

Possibilitar a criação de infraestrutura de dados
alternativa por meio de Virtual Private Network
(VPN) sobre a Internet, como backup para
interligação dos cartórios eleitorais em caso de
eventuais inoperâncias da rede principal
baseada em MPLS.
Prover acesso à Internet diretamente por meio
dos enlaces em banda larga locais, aliviando o
tráfego por meio da rede MPLS
Permitir o uso do enlace principal MPLS
essencialmente para os sistemas internos

06. Prazo de Entrega
O prazo máximo para a instalação dos enlaces é de
30 (trinta) dias corridos após o recebimento da
ordem de serviço, nota de empenho ou documento
equivalente.

07. Adjudicação Por Item

08. Classificação
Orçamentária

(A cargo da COFIN). Despesas de
Teleprocessamento de TI.

09. Local de Entrega Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, conforme Ordem de Serviço própria.

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD

12. Sanções
Administrativas

Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do
Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e
de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de
Recebimento

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e
de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, §
3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

 

Registro de Preços para eventual contratação de enlaces de acesso à Internet em
Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, notadamente em
cartórios eleitorais. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preços para eventual contratação de até 47 (vinte) enlaces de acesso à
Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
notadamente em cartórios eleitorais, conforme proposta orçamentária 2019, como
medida de viabilização de migração/redundância progressiva backbone secundário do
TRE/AL e substituição ao contrato derivado da ATA RP TRE/AL 11/2018.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)

 

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
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Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual
Private Network (VPN) sobre a Internet, como backup para interligação dos
cartórios eleitorais em caso de eventuais inoperâncias da rede principal baseada
em MPLS.
Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais,
aliviando o tráfego por meio da rede MPLS
Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos
A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce
no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:
Inciso I: a contratação de serviços alternativos de conectividade pode ser
frequente, considerando mudança de cartórios, possibilidade de criação de
unidades itinerantes, vez que não os serviços suportados não podem sofrer
solução de continuidade;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de links
efetivamente necessários, entre outras razões porque se anuncia um mudança na
quantidade, localização e abrangência dos cartórios eleitorais.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de
custo reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do
backbone secundário
Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar
de forma exclusiva os enlaces do backbone secundário, aumentando efetivamente
o desempenho da rede como um todo
Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário
A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência
da intraestrutura de comunicação

 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN)
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado;
Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os
cartórios eleitorais e escritórios remotos.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à
necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e inoperância de
serviços e sistemas informatizados.

Outrossim, está prevista no Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação e Comunicação - Exercício 2017, na Seção II, Alterações no contrato de
serviços para conectividade de dados entre o TRE/AL e os Cartórios Eleitorais
(backbone secundário).

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 0000953-93.2019.6.02.8000.

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará a criação de
redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção de serviços
prestados aos eleitores nos cartórios abrangidos.

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por diferentes
empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, a solução pretendida trata de acesso
à Internet de baixo custo que engloba várias tecnologias tais como ADSL, Wireless,
fibra óptica, entre outras.

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado de TIC e
trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados, consistindo de serviço de
natureza continuada.

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de serviço derivado do Registro de Preços
deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.

2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de Preços.
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A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, sendo
que o Contrato de prestação de serviço derivado da ordem de serviço terá vigência de
12 (doze) meses, prorrogáveis na forma e limites de Lei.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa, primordialmente, a redução de
número de licitações para o mesmo objeto, porquanto se concentra em um único
procedimento a possibilidade de realizar diversas aquisições recorrentes e necessárias,
via ordens de serviço, durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento
aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de prestação de serviços, é pela
contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade de contingenciamento
orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
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Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
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2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura física para a
instalação dos likss, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo o
surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade.

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

ABNT NBR 16264:2016 
Cabeamento estruturado residencial
    
ABNT NBR 16521:2016 
Cabeamento estruturado industrial    
    
ABNT NBR 16415:2015 
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado    
    
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
    
ABNT NBR 14565:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers    
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2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e

do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à

boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Serviço, na Proposta e no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento das atividades;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se  integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários
na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, primando pela
qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do
TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a 
qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços.

 

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)

3.1 Descrição do Objeto

 

Item 1

Acesso à Internet em Banda Larga

 

1.  Registro de Preço de serviço de conectividade por meio da Contratação de
empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado para acesso à
internet em banda larga;

2. A solicitação de ativação será sob demanda e de forma a apontar os endereços
específicos de ativação;

3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas
eleitorais de Alagoas:  8ª, 11ª, 12ª, 20ª, 22ª, 28ª, 29ª, 31ª, 33ª, 37ª, 39ª, 45ª,
46ª, 47ª, 49ª, 51ª e 53ª

4. É exigida a viabilidade técnica inicial para o almoxarifado do TRE: Avenida Menino
Marcelo, 7200D - Serraria - Maceió/AL - CEP.: 57046-000

5. É exigida a viabilidade técnica inicial para a biblioteca do TRE: Avenida Aristeu de
Andrade nº 406  - Farol - Maceió/AL - CEP.: 57051-090

6. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais, estes são
referências para o levantamento por parte dos interessados, referênciais de
cotação, mas podem sofrer alterações dentro do município entre a licitação e o
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momento da solicitação de ativação de forma que poderá a contratada verificar,
se for o caso e apenas nos casos de alteração, condições técnicas de viabilidade
de ativação;

7. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nestes
endereços;

8. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da
Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82)
2122-7753;

9. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;
10. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às

condições de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA;
11. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços

ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação de documento
oficial;

12. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por
pessoa jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de
características similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão;

13. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;

14. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6;
15. Todos os enlaces devem ter as velocidade:

1. Download: 10 Mbps;
2. Upload: 03 Mbps;

16. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre
(banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2
do modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação
utilizado;

17. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de
conexão de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos
neste caso o acesso de última milha,  apenas 20% do total de conexões
demandadas poderá ser efetivada por wireless, consideranda cada ordem de
fornecimento, salvo justificativa por escrito da contratada e aprovada pela
Administração;

18. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface
padrão FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado diretamente na rede
interna do TRE-AL (Equipamento switch);

19. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser
fornecido pela CONTRATADA, em regime de comodato;

20. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados
trafegada;

21. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo ou
dinâmico, visível através da Internet (endereço público);

22. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL;

23. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que
eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de
funcionamento;

24. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados a
partir da abertura do chamado técnico;

25. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor da
fatura relativa ao respectivo mês de ocorrência;

26. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional, por meio
de ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de sítio na
Internet;

27. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por
meio da Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela
CONTRATA por um período mínimo de 60 (sessenta dias);

28. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias
corridos para envio de gravações telefônicas de atendimento realizado durante o
período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3, através de e-mail
ou mídia óptica;

29. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos;

30. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico
diretamente com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato
deverá obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento, por meio de
ligação gratuita;

31. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA deverá
manter cadastro do enlace contratado contendo informações do local da
instalação, tais como: pessoa de contato, número telefônico, horário de
funcionamento e endereço;

32. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o
número da ocorrência para o devido acompanhamento;

33. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de
internet bem como os números telefônicos para abertura de chamados,
objetivando a verificação de adequação;

34. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, mesmo
quando for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da
CONTRATADA ou qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o
cumprimento do serviço;

35. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da
abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema
e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
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36. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica
do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL
não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto
até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA;

37. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos:

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas
no mês e o status;

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão
sendo tratadas e qual o status;

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que
foram fechados no mês.

38. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder às
solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados;

39. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que,
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço.

40. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de instalação
(único), mensal e de mudança de endereço do enlace;

41. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global,
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e 12
(doze) valores mensais;

42. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a
critério da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente;

43. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1% (um
por cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso;

44. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança de endereço
de cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15% (quinze por
cento) do valor global do contrato;

45. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com
características superiores;

46. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da
proposta da licitante.

 

 

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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de prestação de serviços;

2. Os serviços devem obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo
contado por cada serviço individualmente;

3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;

7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

8.  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 e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;

2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e
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homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações

e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e
assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §
3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Serviço será o instrumento formal de solicitação dos
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere a serviços de conexão de dados.

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 Ordem de Serviço, no caso de

atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência
a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na disponibilização 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 Serviço; e

2. No caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Ordem de Seviço, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de
preços do Fornecedor;

2.  0,5% por dia, sobre o valor do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Serviço; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Serviço e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de chamados sem solução.

3. 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

4. 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da
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obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços
do Fornecedor;

5. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Serviço.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do registro
de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 10 Mbps de download e 03 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação
local.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art.
18, § 3º, III, V)

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao Pregão Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, a prestação do
serviço abaixo discriminado:

 

Item
da Ata Descrição Qtd.

Solicitada
Endereço

de Ativação
Valor de

Instalação
(R$)

Valores de
mensalidade
no exercício

(R$)

Valor
Total
(R$)

       

       

TOTAL:  

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:  

Quantitativo executado via

Ordem de Serviço  nº 001/20YY 
 

Quantitativo executado via

Ordem de Serviço nº 002/20YY 
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SALDO ATA:  

 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de
prestação de serviço, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme
contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

Maceió, XX de XXXXXX de XXXX.

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX

Maceió, 10 de maio de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO
SOUTO, Coordenador, em 30/08/2019, às 08:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

11.419/2006.

ANEXO I-A

 

 

VALORES MÁXIMOS UNITÁRIOS ADMITIDOS

 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO
QUANT.

 

VALOR

UNITÁRIO 
ANUAL

MÁXIMO

(R$)

VALOR TOTAL
MÁXIMO

(R$)

 

 

 

 

1

1

 

Serviço  de
enlaces

 

Anual 47

R$
3.099,96
 (ANUAL -
POR 12
MESES)

R$ 145.698,12

2

 

Instalação de
enlaces

 

Por Ocorrência 47 R$
2.000,00 R$ 94.000,00

3

 

Mudança de
Endereço de

enlace

 

Por ponto 8 R$
2.000,00 R$ 16.000,00

VALOR GLOBAL MÁXIMO PARA O LOTE ÚNICO R$ 255.698,12

 

 

 

 

 

Edital 62 (0603153)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 671



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-B

 

 

MODELO DE PROPOSTA

 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO
QUANT.

 

VALOR

UNITÁRIO

 

(R$)

VALOR

UNITÁRIO

 

(R$)

 

 

 

 

1

1

 

Serviço de enlaces

 

Anual 47   

2

 

Instalação de enlaces

 

Por Ocorrência 47   

3

 

Mudança de Endereço
de enlace

 

Por ponto 8   

VALOR GLOBAL PARA O LOTE ÚNICO  
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MDWO. II

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. de 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

 

 

 

 

 

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2018

Processo nº 0000953-93.2019.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 56/2019

 

MINUTA

 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2018, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob
o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, resolve registrar os preços
ofertados pela empresa ................................., CNPJ …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para prestação de
serviço de enlace de acesso à internet em banda larga, conforme condições descritas
nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 56/2019, nos termos da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e
demais normas legais aplicáveis.

 

1 – DO OBJETO
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1.1.           A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 56/2019:

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MODELO UNID.
QUANT.
TOTAL

REGIST.

VALOR
UNIT.

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

        

 

2 – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

 

2.1.            Os licitantes que aceitaram cotar seus serviços em valor igual ao do
vencedor do certame farão parte da relação abaixo, para formação de cadastro de
reserva, caso haja cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no
edital de licitação:

 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

    

    

 

3 – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE INSTALAÇÃO

 

3.1.        O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

3.2.         O prazo máximo para a instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias contados
do recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente.

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

 

4.1.           São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de
penalidades;

d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua
compatibilidade com aqueles registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em prestar o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

 

4.2.        São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
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a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s)
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

d)Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais; e

e)Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

 

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não a prestação dos serviços a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata, observando os limites constantes no edital.

 

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de Contratado:

        

a. Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem de
Serviço, na Proposta e no Contrato;

 

b. 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;

 

c. Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em
seus Anexos;

 

d. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico  da 
Administração  sobre  mudanças  nos  dados  para  contato  com  a  Central  de
Atendimento;

 

e. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento das atividades;

 

f. 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;

 

g. Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários
na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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;
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h. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

 

i. 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;

 

j. 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;

 

k. Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;

 

 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos
serviços;

 

m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos;

 

n) 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;

 

o) 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;

 

p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o
regime de Direito Público.

 

6 – DO RECEBIMENTO.

 

6.1.         A instalação  dos enlaces deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira,
durante o horário normal de expediente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Ordem de serviço, durante o horário de expediente desta
Corte, na Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol CEP 57051-090, Maceió/AL, ou
em outro local nesta Capital, conforme indicado na ordem de serviço, para aceitação e
consequente recebimento do serviço entregue.

 

6.2.            Os serviços serão recebidos:

 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações consignadas na proposta de preço;

 

b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos
do Tribunal, da seguinte forma:

b.1) O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
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a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10%

(dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O
Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos,
dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos,
mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada
lote de equipamentos.

b.2) As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível
no sítio do fabricante.

b.3) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar
o Termo de Recebimento Definitivo.

6.3.            O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4.            O prazo para a unidade competente proceder às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
aceitando ou recusando o item objeto dos serviços.

 

6.5.            Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

6.6.            O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

 

6.7.         O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção
21.

 

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

7.1.            A detentora da ata que dentro do prazo de validade de sua proposta
negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

 

7.2.            Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.

 

7.3.            As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos
a serem efetuados.

 

7.4.            A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos
casos a seguir:

 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Serviço; e

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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
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Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do registro de preços do Fornecedor;

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 30
(trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Ordem
de Serviço; e

 

b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da quantidade de
chamados sem solução.

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

 

d) 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor;

 

e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de Serviço.

 

7.5.            O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

7.6.            Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

7.7.         Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/93.

 

7.8.            Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.

 

7.9.            O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante contratada.

 

7.10.         O período de atraso será contado em dias corridos.

 

7.11.         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.

 

7.11.1.          A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.

 

7.12.         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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

7.13.         Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.
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8- DO PAGAMENTO

 

8.1.         O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, devidamente atestada, devidamente 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.

8.2. 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.

8.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

8.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

 

8.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

8.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

8.8. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da
contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes,
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou
outro divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da
proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12
meses, de acordo com a seguinte fórmula:

 

PR=IMR X PA, onde:

       IMM

 

Onde:

 

PR= Preço Reajustado
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IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste

IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta

PA= Preço anteriormente praticado

 

8.9.         A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos
ocorrida no período do reajuste proposto.

 

 

9 – DA GARANTIA

 

9.1.                Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante
CONTRATADA prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratado, numas das modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93,
no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da assinatura do contrato.

 

9.2.   A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu
valor em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo
aditivo que implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo
percentual estabelecido no caput desta Cláusula.

 

9.3.         A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após
o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.

 

 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em três vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

 

Maceió, XX de XXXX de 2019.

 

 

Pelo TRE/AL

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente

 

 

Pela Empresa

                                               Representante da empresa
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ANEXO IV

 

CONTRATO Nº XX/2019

PROCESSO Nº: 0000953-93.2019.6.02.8000

 

MINUTA

 

Contrato de prestação de serviços de enlace de acesso à internet em banda
larga, entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e a empresa XXXX.

 

            Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS – TRE/AL, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste
ato representada por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de
Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade,
e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, situada à XXXX, neste ato
representada por XXXX, doravante designada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente contrato de prestação de serviços de comunicação de dados, com fulcro na
Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93,
devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

                   Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993,
e alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público e,
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/90, os princípios
da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho:
informações gerais, Norma de Contratação.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

 

                  O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços  de enlace de acesso à internet em
banda larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme as
disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico nº 56/2019 e seus anexos.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

 

O presente contrato tem o valor global de R$ XX (XXXX), estando neste valor incluso o
material necessário à execução dos serviços contratados.
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PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ XX (XXXX), e o valor mensal dos
serviços é de R$ XX (XXXX).

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS

 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico
nº 56/2019.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

    

                   O pagamento mensal será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, devidamente atestada, devidamente 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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

PARÁGRAFO QUARTO – O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

 

PARÁGRAFO QUINTO – Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

PARÁGRAFO SEXTO – Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)                 I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros
12 (doze) meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação
da vigência contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre
as partes, momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice
setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de
apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo sempre o
período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula:
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PR=IMR X PA, onde:

       IMM

 

Onde:

 

PR= Preço Reajustado

IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste

IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta

PA= Preço anteriormente praticado

 

PARÁGRAFO SÉTIMO -   A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de
seus custos ocorrida no período do reajuste proposto.

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO
 

              O prazo máximo para instalação  dos enlaces é de 30 (trinta) dias
contados do recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
           

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019,
relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas),
Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão
à conta das dotações orçamentárias respectivas.

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA    

 

A CONTRATADA se obriga a:

 

m. a) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, na Ordem
de Serviço, na Proposta e no Contrato;

 

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;

 

Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em
seus Anexos;

 

p. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 
Administração  sobre  mudanças  nos  dados  para  contato  com  a  Central  de
Atendimento;

 

q. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento das atividades;
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r. 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;

 

s. Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, caso necessários
na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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;

 

t. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

 

u. 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;

 

v. 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;

 

w. Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;

 

x.  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento dos
serviços;

 

m) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de expedientes/notificações
enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos para todos os efeitos;

 

n) 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;

 

o) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

 

p) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

q) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/1990) que sejam compatíveis com o
regime de Direito Público.

 

NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

O CONTRATANTE se obriga a:

 

a) Efetuar o pagamento no prazo previsto no edital do Pregão Eletrônico nº 56/2019;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e do(s)
contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a
garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado presente
termo, toda a documentação referente ao mesmo;
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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 a ampla defesa.

 

DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e Fiscal(is), é
reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços,
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

 

a)  Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços;

 

b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da
execução do escopo contratado;

 

c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo
efetivar avaliação periódica;

 

d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo
das demais sanções disciplinadoras contratuais.

 

CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA

 

                  O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, por até 60 (sessenta) meses.

 

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES

                  

                   A Contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem
prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -           Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada
ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO -           As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas
à licitante contratada juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO -          A licitante contratada, durante a execução da
contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de
acordo com a gravidade dos casos a seguir:

 

a) 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no
caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;
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a.1)No caso de atraso injustificado na disponibilização dos serviços por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade de 10% sobre o valor da Ordem de Serviço; e

a.2)No caso de atraso injustificado na disponibilização 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
Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do registro de preços do Fornecedor;

b) 0,5% por dia, sobre o valor do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado,  limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

b.1) No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior a 30
(trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Ordem
de Serviço; e

 

b.2) A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Ordem de
Serviço e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da quantidade de
chamados sem solução.

c) 10% sobre o valor constante da Ordem de Serviço, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

 

d) 20% sobre o valor da Ordem de Serviço, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor;

 

e) 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de Serviço.

 

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.

 

PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

 

PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/93.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à licitante contratada.

 

PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos.

 

PARÁGRAFO DEZ -          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.

 

PARÁGRAFO ONZE - 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.

 

PARÁGRAFO DOZE - 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
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PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

 

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO

 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78
da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e
a ampla defesa.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades
aplicáveis.

 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES

 

                   Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

 

CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO, À PROPOSTA
COMERCIAL DA CONTRATADA E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Ata de Registro de Preços nº
56/2019, observando todas as disposições do Edital do Pregão Eletrônico n° 56/2019,
que originou a mesma, bem como à proposta comercial da contratada  inserta no
Processo Administrativo nº 0000953-93.2019.02.8000 (evento SEI nº XXXX), que
passa a fazer parte integrante do mesmo, independente de transcrição.

 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO

                  

                   O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União,
na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA GARANTIA

 

                        Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA
prestará garantia  correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas
das modalidades  previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez)
dias úteis a partir da assinatura do contrato.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -         A CONTRATADA se obriga a apresentar nova
garantia, conforme o caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento,
ou da redução do seu valor em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da
assinatura de termo aditivo que implique na elevação do valor do contrato, mantendo-
se o mesmo percentual estabelecido no caput desta Cláusula.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO -         A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida
à CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do
contrato.

 

 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para dirimir
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:

 

 

 

 

Maceió,  XX de XXXX de 2019.

        

Pelo TRE/AL

    

  Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente do TRE/AL

 

Pela Empresa

 

                                                 Representante da empresa

 

 

Em 02 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 02/10/2019, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603153 e o código CRC 4166D6FE.

0000953-93.2019.6.02.8000 0603153v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.
À PREG,
após publicação no DOU e em nosso portal da

transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 02/10/2019, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603154 e o código CRC F7965719.

0000953-93.2019.6.02.8000 0603154v1
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ILUSTRÍSSIMO  SENHOR  PREGOEIRO  DO  TRIBUNAL  REGIONAL

ELEITORAL DE ALAGOAS 

Ref.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2019

TELEMAR NORTE LESTE S.A., em Recuperação Judicial,  com sede

na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, 71, 2º

andar,  Bairro  Centro,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º  33.000.118/0001-79,  por  seu

representante legal, vem, solicitar Esclarecimentos.

Esclarecimento 

Ao Edital em referência, consoante razões de fato e direito que passa a expor.

I – DOS FATOS

TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE  ALAGOAS  registro  de  preço  para

contratação de empresa especializada em prestação serviço de enlace de acesso a internet

em banda larga, para as unidades da Justiça Federal em Alagoas, Conforme Quantidades e

especificações descritas no anexo I e I-A deste edital.

I ITENS TÉCNICAS:

Nos subitens 3,4 e 5 do item 1 Acesso à internet em Banda Larga, informa:

É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas

eleitorais de Alagoas: 8ª, 11ª, 12ª, 20ª, 22ª, 28ª, 29ª, 31ª, 33ª, 37ª, 39ª, 45ª,

46ª, 47ª, 49ª, 51ª e 53ª 

1
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É exigida viabilidade técnica inicial para o almoxarifado do TRE: Avenida

Menino Marcelo, 7200D – Serraria – Maceió/ AL CEP: 57046000

É exigida  viabilidade  técnica  inicial  para  a  biblioteca  do  TRE:  Avenida

Aristeu de Andrade nº406 – Farol – Maceió AL, CEP: 57051090

Entendemos que a exigência de viabilidade técnica inicial  informada nos  itens 3,4 e 5

refere-se a verificação de viabilidade através dos sistemas e ferramentas disponíveis pela

CONTRATADA não sendo necessário portanto vistoria técnica no local.

Está correto nosso entendimento?

Ainda  nos  itens  3,4  e  5  é  citado  os  locais  de  instalação  do  serviço  de  banda  larga.

Entretanto,  entendemos  que  apesar  de  ser  informado  que  os  endereços  podem  ser

levantados  no  site  informado  no  subitem  6,  para  maior  assertividade.  Solicitamos  o

encaminhamento dos endereços dos cartórios informados no item 3.

Nossa solicitação será atendida?

 No item 4 – Requisitos técnicos do Termo de Referência, informa:

Abertura de chamado por meio de site e também ligação 0800 ou ligação

local.

Entendemos que se a CONTRATADA disponibilizar um canal para abertura de chamado,

sendo  os  demais  canais  opcionais,  a  CONTRATANTE  não  terá  nenhum  prejuízo  no

atendimento e atenderá plenamente o item sem penalização pelo descumprimento.

Está correto nosso entendimento?

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2019.

2
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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.
Senhor Coordenador,
A Empresa Telemar Norte Leste S/A, solicita os devidos

esclarecimentos, conforme evento 0604860, referentes ao Pregão
Eletrônico n.º 56/2019.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 07/10/2019, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604864 e o código CRC E00A943B.

0000953-93.2019.6.02.8000 0604864v1
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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 outubro de 2019.
Ao Pregoeiro
 
Resposta aos questionamentos da Oi, doc. 0604858,

informamos que:
 
1) Não há exigência quanto à vistoria técnica local.

Entretanto, a licitante vencedora terá obrigatoriedade de
ativar os enlaces nos cartórios cuja viabilidade técnica inicial
seja exigida.

 
2) Como forma de isonomia os endereços dos

cartórios está disponibilidado no site e pode ser consultado de
forma integral e de fácil acesso. Desta maneira, é possível
acessar o endereço http://www.tre-al.jus.br/o-tre/cartorios-
eleitorais e realizar a consulta com a opção "Todas".

 
3) Está correto o entendimento.
 
Atenciosamente,
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 08/10/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605782 e o código CRC 6E324CEB.

0000953-93.2019.6.02.8000 0605782v1
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WCB<A@<@j@7VOP7UGVRP7VGIGUUwLSP7KPLXMVXP7YSUXPLSM7XrIVSIM7VP7TPIMTE7=UXw7IPLLGXP7VPUUP7GVXGVRSHGVXPx7@SVRM7VPU7SXGVU7:F8
G7p7r7ISXMRP7PU7TPIMSU7RG7SVUXMTMNOP7RP7UGLYSNP7RG7̂MVRM7TMLaME7=VXLGXMVXPF7GVXGVRGHPU7fJG7MKGUML7RG7UGL7SVbPLHMRP7fJG7PU
GVRGLGNPU7KPRGH7UGL7TGYMVXMRPU7VP7USXG7SVbPLHMRP7VP7UĴSXGH7uF7KMLM7HMSPL7MUUGLXSYSRMRGE7DPTSISXMHPU7P7GVIMHSVyMHGVXP
RPU7GVRGLGNPU7RPU7IMLXsLSPU7SVbPLHMRPU7VP7SXGH7:E7BPUUM7UPTSISXMNOP7UGLw7MXGVRSRMx7BP7SXGH787i7AGfJSUSXPU7XrIVSIPU7RP
<GLHP7RG7AGbGLcVISMF7SVbPLHM97@̂ GLXJLM7RG7IyMHMRP7KPL7HGSP7RG7USXG7G7XMH r̂H7TSaMNOP72_227PJ7TSaMNOP7TPIMTE7=VXGVRGHPU
fJG7UG7M7WCB<A@<@j@7RSUKPVŜSTSdML7JH7IMVMT7KMLM7M̂GLXJLM7RG7IyMHMRPF7UGVRP7PU7RGHMSU7IMVMSU7PKISPVMSUF7M
WCB<A@<@B<=7VOP7XGLw7VGVyJH7KLGzJvdP7VP7MXGVRSHGVXP7G7MXGVRGLw7KTGVMHGVXG7P7SXGH7UGH7KGVMTSdMNOP7KGTP
RGUIJHKLSHGVXPE7=UXw7IPLLGXP7VPUUP7GVXGVRSHGVXPx7ASP7RG7QMVGSLPF7287RG7PJXĴLP7RG76253
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
 
Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão

76/2018 no sistema ComprasNet, solicitando-se que haja a
publicidade ordinariamente promovida em casos tais:

 
"Esclarecimento 09/10/2019 14:31:22
O Pregoeiro recebeu o seguinte Pedido de

Esclarecimento: “TELEMAR NORTE LESTE S.A., em Recuperação
Judicial, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Bairro Centro, inscrita no
CNPJ sob o n.º 33.000.118/0001-79, por seu representante legal,
vem, solicitar Esclarecimentos. TELEMAR NORTE LESTE S.A., em
Recuperação Judicial, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Bairro Centro,
inscrita no CNPJ sob o n.º 33.000.118/0001-79, por seu
representante legal, vem, solicitar Esclarecimentos. Ao Edital em
referência, consoante razões de fato e direito que passa a expor. I –
DOS FATOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
registro de preço para contratação de empresa especializada em
prestação serviço de enlace de acesso a internet em banda larga,
para as unidades da Justiça Federal em Alagoas, Conforme
Quantidades e especificações descritas no anexo I e I-A deste edital I
ITENS TÉCNICAS: Nos subitens 3,4 e 5 do item 1 Acesso à internet
em Banda Larga, informa: É exigida a viabilidade técnica inicial para
os cartórios das seguintes zonas eleitorais de Alagoas: 8ª, 11ª, 12ª,
20ª, 22ª, 28ª, 29ª, 31ª, 33ª, 37ª, 39ª, 45ª, 46ª, 47ª, 49ª, 51ª e 53ª 1 É
exigida viabilidade técnica inicial para o almoxarifado do TRE:
Avenida Menino Marcelo, 7200D – Serraria – Maceió/ AL CEP:
57046000 É exigida viabilidade técnica inicial para a biblioteca do
TRE: Avenida Aristeu de Andrade nº406 – Farol – Maceió AL, CEP:
57051090 Entendemos que a exigência de viabilidade técnica inicial
informada nos itens 3,4 e 5 refere-se a verificação de viabilidade
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através dos sistemas e ferramentas disponíveis pela CONTRATADA
não sendo necessário portanto vistoria técnica no local. Está correto
nosso entendimento? Ainda nos itens 3,4 e 5 é citado os locais de
instalação do serviço de banda larga. Entretanto, entendemos que
apesar de ser informado que os endereços podem ser levantados no
site informado no subitem 6, para maior assertividade. Solicitamos o
encaminhamento dos endereços dos cartórios informados no item 3.
Nossa solicitação será atendida? No item 4 – Requisitos técnicos do
Termo de Referência, informa: Abertura de chamado por meio de site
e também ligação 0800 ou ligação local. Entendemos que se a
CONTRATADA disponibilizar um canal para abertura de chamado,
sendo os demais canais opcionais, a CONTRATANTE não terá
nenhum prejuízo no atendimento e atenderá plenamente o item sem
penalização pelo descumprimento. Está correto nosso entendimento?
Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2019”

 
"Resposta 09/10/2019 14:31:22
Instada a manifestar-se, a Unidade Requisitante

registrou: “Resposta aos questionamentos da Oi, doc. 0604858,
informamos que: 1) Não há exigência quanto à vistoria técnica local.
Entretanto, a licitante vencedora terá obrigatoriedade de ativar os
enlaces nos cartórios cuja viabilidade técnica inicial seja exigida. 2)
Como forma de isonomia os endereços dos cartórios está
disponibilidado no site e pode ser consultado de forma integral e de
fácil acesso. Desta maneira, é possível acessar o endereço
http://www.tre-al.jus.br/o-tre/cartorios-eleitorais e realizar a consulta
com a opção "Todas". 3) Está correto o entendimento."

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 09/10/2019, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606275 e o código CRC FFC49CB6.

0000953-93.2019.6.02.8000 0606275v1
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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 outubro de 2019.

À PREG, 

após publicação do pedido de esclarecimento e respectiva resposta no Portal.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/10/2019, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607167 e o código CRC 908A5433.

0000953-93.2019.6.02.8000 0607167v1
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FGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM
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EFGHIJFK

LL

MNOPLQRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUL]F̂FEL̂F_FEEML̀MJMÌMabcLdMXYeVUOYLfg\VhViNVZLjLkNTYLfg\VhViNVYlmLfHnHLoFEpqacHLSFL̂MEEHGLaFbHL
dbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlLTLoFaEctuFL̀cEtuFcEMLvEFcEFLdbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlwLxYNYLygXhVZXYNTsL
hZsZLxNTWZTVNZULXZULhTNOYsTULeVhVOYOzNVZUL\TUOTLbNV{gXYeLxTeZLxTN|Z\ZL\TL}QLdgslLYXZwLZ{UTN[YX\ZjUTwL~gYXOZLYZLOTNhTVNZLVX\VhY\ZwLYL
~gYeV\Y\TL\TLUg{UOVOgOZLT[TXOgYewLXZULhYUZUL\TLVsxT\VsTXOZULeTWYVULTLNTWgeYsTXOYNTUL\ZULxNVsTVNZUL\TLyZNsYLhZXhZsVOYXOTP

�QRLFUWZOY\ZLZLsYX\YOZLTUOVxgeY\ZLXTUOTLYNOVWZwLhYUZLYVX\YLX�ZLOTX�YLUV\ZLxg{eVhY\ZLXZ[ZLYOZL\TL\TUVWXY��ZLZgL\TLxNZNNZWY��ZL\YL
xNTUTXOTLxZNOYNVYwLxNZNNZWYsjUTLYgOZsYOVhYsTXOTLZULxNTUTXOTULsYX\YOZULxZNLQ�Ld~gVX�TlL\VYUwLTLYUUVsL\TLyZNsYLUghTUUV[YwLYOrLYLT\V��ZL\ZL
XZ[ZLYOZwLYLyVsL\TLT[VOYNLYL\TUhZXOVXgV\Y\TL\YLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUP

L

��RLMLGT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLUZ{LYLUgxTN[VU�ZL\YL̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYeLd̀HpM�lwL\VUONV{gVNiLZUL
xNZhTUUZULYZUL�NTWZTVNZUwL\TLyZNsYLYeOTNXY\YLTLT~gVOYOV[YP

L

��RLa�ZLxZ\TX\ZLhZsxYNThTNLZgLYOgYNwLxZNL~gYe~gTNLsZOV[ZwLXZL\VYLTsL~gTLyZNLNTYeV�Y\YLYLeVhVOY��ZLZgLsTUsZLxYNYL~gYe~gTNLZgONZLYOZwLZUL
�NTWZTVNZULUg{UOVOgVNjUTj�ZLTXONTLUVwLUZeVhVOYX\ZL�̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYewLxZNLVXOTNsr\VZL\YLGT��ZL\TL
IVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLYLNT\VUONV{gV��ZL\ZLxNTW�ZwLXZULOTNsZUL\ZL��RL\TUOTLYNOVWZP

LL
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L

MNOPL�RLHL�NTWZTVNZL\TUVWXY\ZLxYNYLhZX\g��ZLeVhVOYOzNVYwLxZ\TNiLUZeVhVOYNwL�gUOVyVhYOV[YsTXOTwLYZLOVOgeYNL\YULuXV\Y\TUL\ZL�NW�ZwLYLVX\VhY��ZL
\TLUTN[V\ZNLhZsLhZX�ThVsTXOZLOrhXVhZLhZsxYO|[TeLhZsLZLZ{�TOZL\ZLhTNOYsTwLxYNYLYg�VeVYNLZULONY{Ye�ZUwLZ{UTN[YX\ZLZLxNY�ZLs|XVsZL\TL���L
d~gYNTXOYLTLZVOZL�ZNYUlLxYNYLYLhZsgXVhY��ZP

L

L

MNOPL�RLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUKLEZ\NVWZLvTNNTVNYLpZgNYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmL̀YNeZULMXO�XVZLJVTVNYL̀ZUOYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmLMXYLI|[VYLagXTUL
\TLGiL�TNTVNYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZLTLIghVYXYL]YX\TNL\TLHeV[TVNYLpTeZLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZwLeZOY\ZULXYLGThNTOYNVYL\TLM\sVXVUONY��ZwLTL
FssYXgTeL̀ZXUOYXOVXZLbTXzNVZL\TLIVsYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZwLeZOY\ZLXYLGThNTOYNVYL\TLbThXZeZWVYL\YLcXyZNsY��ZwLOZ\ZULxYNYLYOgYNTsLhZsZL
sTs{NZUL\YLT~gVxTL\TLYxZVZLXZUL�NTW�TUL\TUOTLbNV{gXYeP
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L

L
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L

L
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�GT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUL\ZLbEF�MIm
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EFGHIFGJKLJKFMNOMEHGPJKQFMRJMGFJS

K

K

MTKUKQFMRJMGFJKHMFVKWKGXEYZ[\XEGWKLMKEJXPJEWFKJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMKWOJGJKOWFWKWKFMŴG_ẀaJKLMKLMHMFZGXWLJKEMFHWZMbKLMPMXLJK
J[NMFPWFKJKOFW_JKZcXGZJKLMKdeKfLJGNTKLGWNKMXHFMKWKEJXPJEẀaJKMKWKLWHWKZWFEWLWKOWFWKWKW[MFHYFWKLWKNMNNaJKGXWYRYFŴKLWK̂GEGHẀaJbK
EGMXHGgGEWXLJKWKEhMgGWKGZMLGWHWKLJKNMFPGLJFKXJKFMgMFGLJKOFW_Ji

KK

jFHiKklKmŴPJKMNOMEGŴKLMHMFZGXẀaJKLWKQFMNGL\XEGWKLJKnopqjrKMZKEJXHFVFGJbKJNKHFW[ŴhJNKLJNKOFMRJMGFJNKMKLJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMK
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 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

08.059.661/0001-02
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 

06/06/2006 

 
NOME EMPRESARIAL 

VELOO NET LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

******** 
PORTE 

EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 
 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP 
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 

R ORLANDO BUGARIM 

NÚMERO 

208 

COMPLEMENTO 

 
CEP 

57.800-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

MUNICÍPIO 

UNIAO DOS PALMARES 

UF 

AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

VALDEVINOSAL@HOTMAIL.COM 
TELEFONE 

(82) 8991-125 / (82) 9921-2306 
 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 
 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

06/06/2006 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/10/2019 às 09:23:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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28/08/2019

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VELOO NET LTDA

CNPJ: 08.059.661/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:21:08 do dia 22/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2020.
Código de controle da certidão: 083E.82EB.AC83.3E65

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA

VELOO NET LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art.
151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 09:42:47 do dia 30/09/2019

Código de controle da certidão: 7CF1-602C-ABC4-4246

Certidão fornecida para o CNPJ: 08.059.661/0001-02

Válida até 29/11/2019

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda
na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: VELOO NET LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.059.661/0001-02
Certidão nº: 185760919/2019
Expedição: 09/10/2019, às 09:54:24
Validade: 05/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 
C e r t i f i c a - s e  q u e  V E L O O  N E T  L T D A
                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
08.059.661/0001-02, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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09/10/2019 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.059.661/0001-02

Razão Social:VELOO NET LTDA EPP

Endereço: R ORLANDO BUGARIM 208 / CENTRO / UNIAO DOS PALMARES / AL /

57800-000

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:23/09/2019 a 22/10/2019 

Certificação Número: 2019092301350510396369

Informação obtida em 09/10/2019 09:49:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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 09/10/2019  002632572 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   002632572  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 VELOO NET LTDA - ME, vinculado ao CNPJ: 08.059.661/0001-02 *************************************************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do   Poder   Judiciário   do 
 Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quarta-feira, 9 de outubro de 2019 às 09h45min. 

                      002632572 
 PEDIDO N°:  
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Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 09/10/2019

  Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 08.059.661/0001-02
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : VELOO NET LTDA

  Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2011

Situação no SIMEI:  NÃO optante pelo SIMEI

  Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

  Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem
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Capital Social
R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais)
Capital Integralizado
R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais)

Dados do Sócio
Nome
ERISSON CAVALCANTE
HERMENEGIDIO DA SILVA

CPF/CNPJ
010.529.894-89

Participação no capital
R$ 255.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

Nome
VALANNA BELÉM
CAVALCANTE
HERMENEGIDIO

CPF/CNPJ
037.694.584-27

Participação no capital
R$ 255.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

Dados do Administrador
Nome
ERISSON CAVALCANTE HERMENEGIDIO DA SILVA

CPF
010.529.894-89

Término do mandato

Nome
VALANNA BELÉM CAVALCANTE HERMENEGIDIO

CPF
037.694.584-27

Término do mandato

Último Arquivamento
Data
07/05/2019

Número
20190169974

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: xxxxxxxx CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx
Endereço Completo
10A RUA CLEOMENES DE SIQUEIRA GRANJA, Nº 102 , CENTRO, Palmares, PE, CEP: 55540000

NIRE (Sede)
27200410035

CNPJ
08.059.661/0001-02

Data de Ato Constitutivo
18/05/2006

Início de Atividade
18/05/2006

Endereço Completo
Rua ORLANDO BUGARIM, Nº 208, -, CENTRO - União dos Palmares/AL - CEP 57800-000

Objeto Social
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM, PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, PROVEDORES DE VOZ
SOBRE PROTOCOLO INTERNET VOIP, OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS
DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÃO, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/10/2019, às 14:01:06 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código AKCNTKCA.

Edvaldo Maiorano de Lima 
Secretário Geral

ALC1900416090

Nome Empresarial: VELOO NET LTDA - EPP

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: ALC1900416090

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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ANEXO I

TERMO PVST / SPV N.º 183/2011 – ANATEL

TERMO  DE  AUTORIZAÇÃO  PARA  EXPLORAÇÃO 
DO  SERVIÇO  DE  COMUNICAÇÃO  MULTIMÍDIA, 
DE  INTERESSE  COLETIVO,  QUE  ENTRE  SI 
CELEBRAM  A  AGÊNCIA  NACIONAL  DE 
TELECOMUNICAÇÕES  –  ANATEL  E  VELOO  NET 
LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 
– ANATEL, doravante denominada ANATEL, entidade integrante da UNIÃO, nos termos da 
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT, com CNPJ/MF n.º 
02.030.715/0001-12, ora representada, por delegação do Presidente, pelo seu Superintendente de 
Serviços  Privados  Interino,  DIRCEU  BARAVIERA,  brasileiro,  casado,  administrador  de 
empresas,  RG nº  5.380.723-SSP/SP e CPF/MF nº  045.512.308-04, e  de outro VELOO NET 
LTDA., CNPJ/MF nº 08.059.661/0001-02, ora representado por Paulo Jorge Nogueira Malgueiro 
da Silva, português, solteiro, empresário, identidade nº W171775-1 DIREXDPF/BR e CPF nº 
469.302.994-72, doravante  denominada  AUTORIZADA,  celebram  o  presente  TERMO  DE 
AUTORIZAÇÃO, Ato n.º 2013/2011, Processo Anatel n.º 53500.028817/2010, que será regido 
pelas seguintes regras e condições:

Capítulo I - Do Serviço Autorizado, da Área de Prestação e do Valor da Autorização

1.1. O presente Termo ratifica, nos termos do Ato supracitado, a autorização expedida à empresa, 
VELOO NET LTDA., acima qualificada,  para prestação,  em regime privado,  do Serviço de 
Comunicação  Multimídia,  de  interesse  coletivo,  sem  caráter  de  exclusividade,  doravante 
denominado SCM.

1.1.1. O SCM é o serviço fixo de telecomunicações que possibilita a oferta, em âmbito 
nacional  e  internacional,  de  capacidade  de  transmissão,  emissão  e  recepção  de  informações 
multimídia utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço.

1.1.1.1.  Entende-se  por  assinante  a  pessoa  natural  ou  jurídica  que  possui  vínculo 
contratual com a AUTORIZADA, para a fruição do SCM.

1.2. Este Termo não confere à AUTORIZADA nenhum direito ou prerrogativa de exclusividade, 
nem privilégio na exploração do SCM.
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1.3. A Autorização objeto deste Termo, tem como área de prestação de serviço todo o território 
nacional e é expedida por prazo indeterminado.

1.4. O valor da Autorização para exploração do SCM é de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Capítulo II – Da Legislação Aplicável

2.1. Regem a presente Autorização, sem prejuízo das demais normas integrantes do ordenamento 
jurídico brasileiro, a Lei nº 9.472/97, e a regulamentação dela decorrente.  A AUTORIZADA 
deverá observar as condições estabelecidas nas leis, regulamentos, normas e planos aplicáveis ao 
serviço, entre elas:

a) Decreto nº 2.617, de 5 de junho de 1998;

b) Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de 
novembro de 1998;

c)  Regulamento  para  Apuração  de  Controle  e  de  Transferência  de  Controle  em  Empresas 
Prestadoras  de  Serviços  de  Telecomunicações,  aprovado  pela  Resolução  nº  101,  de  4  de 
fevereiro de 1999;

d) Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 272, de 9 
de agosto de 2001;

e) Súmula nº 006, de 24 de janeiro de 2002;

f) Regulamento de Uso do Espectro de Radiofreqüências, aprovado pela Resolução n.º 259, de 
19 de abril de 2000;

g) Regulamento Geral de Interconexão, aprovado pela Resolução n.º 410, de 11 de julho de 
2005;

h) Regulamento sobre Procedimentos de Contratação de Serviços e Aquisição de Equipamentos 
ou Materiais pelas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 
155, de 16 de agosto de 1999;

2.1.1. Os demais instrumentos normativos aplicáveis aos serviços substituídos pelo SCM, 
permanecem em vigor  até  que  sejam substituídos,  nos  termos  do  art.  214 da  Lei  Geral  de 
Telecomunicações – LGT, naquilo que não conflitarem com a Regulamentação do SCM.

Capítulo III - Dos Direitos e Condicionamentos da AUTORIZADA

3.1. A AUTORIZADA tem direito à livre exploração do serviço objeto deste Termo, prestado 
em regime privado e no interesse coletivo,  devendo observar os direitos e condicionamentos 
estabelecidos  nos  Capítulos  II  e  III  do  Título  II  do  Regulamento  dos  Serviços  de 
Telecomunicações e na regulamentação específica do serviço.

3.2. É vedado à AUTORIZADA condicionar a oferta do SCM à aquisição de qualquer outro 
serviço  ou  facilidade,  oferecido  por  seu  intermédio  ou  de  suas  coligadas,  controladas  ou 
controladoras,  ou  condicionar  vantagens  ao  assinante  à  compra  de  outras  aplicações  ou  de 
serviços adicionais ao SCM, ainda que por terceiros.
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3.2.1. A AUTORIZADA poderá, a seu critério, conceder descontos, realizar promoções, 
reduções sazonais e reduções em períodos de baixa demanda, entre outras, desde que o faça de 
forma não discriminatória e segundo critérios objetivos.

3.3.  A AUTORIZADA não  pode  impedir,  por  contrato  ou  por  qualquer  outro  meio,  que  o 
assinante seja servido por outras redes ou serviços de telecomunicações.

3.4. É vedado à AUTORIZADA efetuar a transmissão, emissão e recepção de informações de 
qualquer natureza que possam configurar a prestação de Serviço de Radiodifusão ou de Serviço 
de TV a Cabo, Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS) ou Serviço de 
Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH), assim como 
fornecer sinais de vídeo e áudio, de forma irrestrita e simultânea para os assinantes, na forma e 
condições previstas na regulamentação daqueles serviços.

3.4.1. Na prestação do SCM é permitido o fornecimento do transporte de sinais de vídeo 
e áudio, de forma não permanente e por meio de contrato específico ou pelo pagamento por 
evento, como transmissão de TV Executiva, videoconferências, transporte de sinais de empresas 
produtoras ou distribuidoras de programação para prestadoras de Serviços de Radiodifusão ou de 
serviços  de  TV  a  Cabo,  MMDS  e  DTH  e  transmissão  de  programação  entre  estações  de 
radiodifusão.

3.4.2. Na prestação do SCM não é admitido que o sinal transportado seja recebido direta 
e livremente pelo público em geral como o do Serviço de Radiodifusão, ou seja distribuído de 
forma simultânea para os assinantes, como o dos serviços de TV a Cabo, MMDS e DTH.

3.5. Na prestação do SCM não é permitida a oferta de serviço com as características do Serviço 
Telefônico  Fixo  Comutado  destinado  ao  uso  do  público  em  geral  (STFC),  em  especial  o 
encaminhamento de tráfego telefônico por meio da rede de SCM simultaneamente originado e 
terminado nas redes do STFC.

3.6.  A  AUTORIZADA  deverá  observar  os  parâmetros  de  qualidade  estabelecidos  na 
regulamentação e no contrato celebrado com o assinante, pertinentes à prestação do serviço e à 
operação da rede.

3.7.  A AUTORIZADA deverá prestar  à  Anatel,  sempre  que solicitado,  informações  técnico-
operacionais  ou econômicas,  em particular  as  relativas  ao número de assinantes  e  à  área de 
cobertura e aos valores aferidos pela AUTORIZADA em relação aos parâmetros indicadores de 
qualidade, bem como franquear aos representantes da Anatel o acesso à suas instalações ou à 
documentação quando solicitado.

3.7.1. A Anatel dispensará tratamento confidencial,  quando for o caso, às informações 
prestadas, nos termos do artigo 39, da Lei n.º 9.472, de 1997 e do artigo 64, do Regulamento da 
Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto 2.338, de 1997.

3.8. Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e materiais vinculados ao serviço 
objeto  deste  Termo,  a  AUTORIZADA  se  obriga  a  considerar  ofertas  de  fornecedores 
independentes, inclusive os nacionais, e basear suas decisões, com respeito às diversas ofertas 
apresentadas,  no  cumprimento  de  critérios  objetivos  de  preço,  condições  de  entrega  e 
especificações técnicas estabelecidas na regulamentação pertinente. 
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3.8.1. Na contratação em questão, aplicam-se os procedimentos do Regulamento sobre 
Procedimentos  de Contratação de Serviços e  Aquisição de Equipamentos  ou Materiais  pelas 
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 155 da Anatel, de 5 
de agosto de 1999.

3.9. A AUTORIZADA compromete-se ao pagamento dos encargos decorrentes da exploração do 
SCM, dentre outros, as Taxas de Fiscalização de Instalação e de Funcionamento, o Fundo para o 
Desenvolvimento  Tecnológico  das  Telecomunicações  e  o  Fundo  de  Universalização  dos 
Serviços de Telecomunicações, nos termos da regulamentação.

3.10. No caso de adaptação, nos termos do art. 68 do Regulamento do Serviço de Comunicação 
Multimídia,  a  AUTORIZADA  está  obrigada  ao  cumprimento  dos  compromissos  assumidos 
perante os seus usuários, em data anterior à assinatura deste Termo, observadas as condições dos 
contratos firmados e as obrigações estabelecidas neste Termo, prevalecendo, em caso de conflito, 
o que for favorável ao usuário.

3.10.1.  A AUTORIZADA está obrigada,  especialmente,  à manutenção do contrato de 
prestação do serviço substituído, pelo seu prazo de vigência.

Capítulo IV - Dos Direitos e Deveres dos Assinantes

4.1. O assinante do SCM tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável:

I – de acesso ao serviço, mediante contratação junto a AUTORIZADA;

II – ao tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e fruição do serviço;

III – à informação adequada sobre condições de prestação do serviço, em suas várias aplicações, 
facilidades adicionais contratadas e respectivos preços;

IV  –  à  inviolabilidade  e  ao  segredo  de  comunicação,  respeitadas  as  hipóteses  e  condições 
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações;

V – ao conhecimento prévio de toda e qualquer alteração nas condições de prestação do serviço 
que lhe atinja direta ou indiretamente;

VI  –  ao  cancelamento  ou  interrupção  do  serviço  prestado,  a  qualquer  tempo  e  sem  ônus 
adicional;

VII  –  a  não  suspensão  do  serviço  sem  sua  solicitação,  ressalvada  a  hipótese  de  débito 
diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de deveres constantes do artigo 
4º da Lei nº 9.472, de 1997;

VIII – ao prévio conhecimento das condições de suspensão e cessação do serviço;

IX – ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados 
pessoais pela AUTORIZADA;

X – de resposta eficiente e pronta às suas reclamações, pela AUTORIZADA;

XI – ao encaminhamento de reclamações ou representações contra a AUTORIZADA, junto à 
Anatel ou aos organismos de defesa do consumidor;

XII – à reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos;

XIII – à substituição do seu código de acesso, se for o caso, nos termos da regulamentação;
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XIV – a não ser obrigado ou induzido a adquirir bens ou equipamentos que não sejam de seu 
interesse, bem como a não ser compelido a se submeter a qualquer condição, salvo diante de 
questão de ordem técnica, para recebimento do serviço, nos termos da regulamentação;

XV – a ter restabelecida a integridade dos direitos relativos à prestação dos serviços, a partir da 
purgação da mora, ou de acordo celebrado com a AUTORIZADA, com a imediata exclusão de 
informação de inadimplência sobre ele anotada;

XVI  –  a  ter  bloqueado,  temporária  ou  permanentemente,  parcial  ou  totalmente,  o  acesso  a 
comodidades ou utilidades solicitadas;

XVII – à continuidade do serviço pelo prazo contratual;

XVIII – ao recebimento de documento de cobrança com discriminação dos valores cobrados. 

4.1.1  No  caso  de  adaptação,  nos  termos  do  art.  68  do  Regulamento  do  Serviço  de 
Comunicação Multimídia, o assinante tem direito, sem prejuízo dos demais já enumerados:

I – a manutenção do contrato de prestação do serviço substituído, pelo seu prazo de vigência;

II – a opção pelo encerramento do contrato de prestação do serviço substituído e contratação do 
novo serviço;

4.2. O assinante do SCM têm os seguintes deveres, dentre outros:

I – utilizar adequadamente o serviço, os equipamentos e as redes de telecomunicações;

II – preservar os bens da AUTORIZADA e aqueles voltados à utilização do público em geral;

III  –  efetuar  o  pagamento  referente  à  prestação  do  serviço,  observadas  as  disposições 
estabelecidas no  Regulamento do Serviço;

IV  –  providenciar  local  adequado  e  infra-estrutura  necessários  à  correta  instalação  e 
funcionamento de equipamentos da AUTORIZADA, quando for o caso;

V – somente conectar à rede da AUTORIZADA, terminais que possuam certificação expedida 
ou aceita pela Anatel.

Capítulo V - Das Prerrogativas da ANATEL

5.1. A Anatel poderá impor condicionamentos à prestação do SCM, nos termos do art. 128 da 
LGT.

5.2.  A  Anatel  poderá  determinar  que  a  AUTORIZADA  faça  cessar  imediatamente  as 
transmissões  de  qualquer  estação  de  telecomunicações  que  esteja  causando  interferência 
prejudicial nos serviços de telecomunicações regularmente instalados, até que seja erradicada a 
causa da interferência.

5.3. A Anatel poderá fazer realizar pesquisa de satisfação dos assinantes do serviço prestado pela 
AUTORIZADA, divulgando os resultados à sociedade.

Capítulo VI - Das Condições de Exploração do Serviço
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6.1. A AUTORIZADA deverá iniciar a exploração comercial do serviço no prazo de dezoito 
meses, contado a partir da data de publicação do ato de autorização para a prestação do serviço 
no Diário Oficial da União - D.O. U. 

6.1.1.  O prazo previsto  nesta  cláusula  poderá  ser  prorrogado uma  única  vez,  por  no 
máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pela Anatel.

6.1.2. O prazo para início da operação comercial do serviço, quando este depender de 
sistema radioelétrico próprio, será contado a partir da data de publicação do ato de autorização 
de uso de radiofrequência no D.O.U.

6.1.3.  No  caso  de  adaptação,  nos  termos  do  art.  68  do  Regulamento  do  Serviço  de 
Comunicação Multimídia a AUTORIZADA obedecerá as seguintes regras:

6.1.3.1. A AUTORIZADA que já tiver iniciado a exploração comercial do serviço 
não poderá interrompê-la em função da adaptação.

6.1.3.2. A AUTORIZADA que, quando da publicação do seu Ato de Adaptação, 
ainda  não  tiver  iniciado  a  exploração  comercial  do  serviço,  deverá  fazê-lo  dentro  do  prazo 
previsto no Termo de Autorização do serviço que está sendo adaptado.

6.1.3.3. A adaptação será efetuada assegurando, se for o caso, o direito de uso de 
radiofreqüência  pelo  prazo  remanescente  do  antigo  instrumento  de  autorização,  mantida  a 
possibilidade de prorrogação.

6.2. As condições para outorga de autorização e coordenação de uso de radiofreqüências estão 
estabelecidas  no  Regulamento  de  Uso  do  Espectro  de  Radiofreqüências,  aprovado  pela 
Resolução nº 259, de 19 de abril de 2001.

6.3. A AUTORIZADA deverá, num prazo máximo de cento e oitenta dias a partir do ato de 
autorização,  entregar  à  Anatel  um resumo  do  Projeto  de  Instalação,  como  condição  para  a 
emissão de autorização para instalação do sistema. 

6.3.1. O Projeto de Instalação deverá ser compatível com o Projeto Básico anexo a este 
Termo de Autorização.

6.3.2. O resumo do Projeto de Instalação será aposto ao presente Termo de Autorização, 
entendido como um complemento ao Projeto Básico.

6.3.3.  No  caso  de  adaptação,  nos  termos  do  art.  68  do  Regulamento  do  Serviço  de 
Comunicação Multimídia a AUTORIZADA deverá, em um prazo máximo de cento e oitenta 
dias a partir da data de publicação do Ato de Adaptação, apresentar à Anatel um resumo do 
Projeto de Instalação, na forma prevista no Anexo III do Regulamento do SCM.

6.4. A AUTORIZADA nesta qualidade não terá direito adquirido à manutenção das condições 
existentes  na  data  de  assinatura  deste  Termo,  devendo  inclusive  observar  os  novos 
condicionamentos que venham a ser impostos por lei ou pelos regulamentos a serem editados 
pela Anatel, nos prazos estabelecidos na regulamentação.

6.5. Cabe à AUTORIZADA quando da instalação de estação:
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I - observar as posturas municipais e outras exigências legais pertinentes, quanto a edificações, 
torres e antenas, bem como a instalação de linhas físicas em logradouros públicos;

II - assegurar que a instalação de suas estações esteja em conformidade com a regulamentação 
pertinente; 

III - obter a consignação da radiofreqüência necessária, caso não utilize apenas meios confinados 
ou meios de terceiros.

6.6. A AUTORIZADA é responsável, perante o assinante e a Anatel, pela exploração e execução 
do serviço.

6.6.1. A AUTORIZADA será integralmente responsável pela exploração e execução do 
serviço perante o assinante, inclusive quanto ao correto funcionamento da rede de suporte ao 
serviço, mesmo que esta seja de propriedade de terceiros, sendo-lhe garantido, neste caso, direito 
de regresso.

6.6.2.  A  responsabilidade  da  AUTORIZADA  perante  a  Agência  compreenderá 
igualmente o correto funcionamento da rede de suporte à prestação do serviço, inclusive  nos 
casos em que esta seja de propriedade de terceiros.

6.7.  É assegurado aos interessados o uso das redes de suporte do SCM para provimento de 
serviços de valor adicionado (SVA), de forma não discriminatória e a preços e condições justos e 
razoáveis.

6.7.1. A Anatel deverá estabelecer regras que assegurem a utilização das redes de SCM 
para suporte ao provimento de SVA, dispondo também sobre o relacionamento entre provedores 
destes serviços e prestadoras do SCM, conforme previsto no § 2º do art. 61, da Lei nº 9.472, de 
1997.

6.8.  A  AUTORIZADA  tem  direito  ao  uso  de  redes  ou  de  elementos  de  redes  de  outras 
prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, de forma não discriminatória 
e a preços e condições justos e razoáveis.

6.8.1. A AUTORIZADA deve possibilitar o uso de suas redes ou de elementos dessas 
redes a outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, de forma não 
discriminatória e a preços e  condições justos e razoáveis.

6.9. A remuneração pelo uso de redes deve ser livremente pactuada entre a AUTORIZADA e  as 
demais prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo.

6.10. Na prestação do SCM é vedada a utilização de equipamentos sem certificação expedida ou 
aceita pela Agência, quando esta for exigida pela regulamentação.

6.11.  São parâmetros  de  qualidade  para  o  SCM, sem prejuízo  de  outros  que venham a  ser 
definidos pela Anatel:

I  –  o  fornecimento  do  transporte  de  sinais  respeitando  as  características  estabelecidas  na 
regulamentação;

II – a disponibilidade do serviço nos índices contratados;
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III -  a emissão de sinais eletromagnéticos nos níveis estabelecidos em regulamentação;

IV  –  a  divulgação  de  informações  aos  seus  assinantes,  de  forma  inequívoca,  ampla  e  com 
antecedência razoável, quanto a alterações de preços e condições de fruição do serviço;

V – a rapidez no atendimento às solicitações e reclamações dos assinantes;

VI – o número de reclamações contra a AUTORIZADA;

VII – o fornecimento das informações necessárias à obtenção dos indicadores de qualidade do 
serviço, de planta, bem como os econômico-financeiros, de forma a possibilitar a avaliação da 
qualidade na prestação do serviço. 

6.12. Devem constar do contrato de prestação do serviço com o assinante:

I - os direitos e deveres da AUTORIZADA;

II - os direitos e deveres dos assinantes;

III - o número do Centro de Atendimento ao Assinante, bem como o endereço eletrônico da 
AUTORIZADA  na  Internet,  onde  o  usuário  possa  encontrar  informações  sobre  o  serviço, 
inclusive especificações para conexão de terminais de telecomunicações a redes de suporte;

IV – o endereço da Anatel, bem como o endereço eletrônico de sua biblioteca, onde as pessoas 
poderão encontrar cópia integral do regulamento do serviço;

V – o telefone da Central de Atendimento da Anatel; 

VI - os parâmetros de qualidade do serviço, dispostos no item 6.11 deste Termo de Autorização.

6.13. A AUTORIZADA deve manter um centro de atendimento telefônico para seus assinantes, 
com discagem direta gratuita durante vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. 

6.14. Em caso de interrupção ou degradação da qualidade do serviço, a AUTORIZADA deve 
descontar  da assinatura o valor  proporcional  ao número de horas ou fração superior  a trinta 
minutos.

6.14.1.  A  necessidade  de  interrupção  ou  degradação  do  serviço  por  motivo  de 
manutenção, ampliação da rede ou similares deverá ser amplamente comunicada aos assinantes 
que serão afetados, com antecedência mínima de uma semana, devendo os mesmos terem um 
desconto na assinatura à razão de 1/30 (um trinta avos) por dia ou fração superior a quatro horas.

6.14.2. A interrupção ou degradação do serviço por mais de três dias consecutivos e que 
atinja mais de dez por cento dos assinantes deverá ser comunicada à Anatel com uma exposição 
dos motivos que a provocaram e as ações desenvolvidas para a normalização do serviço e para a 
prevenção de novas interrupções.

6.14.3. A AUTORIZADA não será obrigada a efetuar o desconto se a interrupção ou 
degradação do serviço ocorrer por motivos de caso fortuito ou de força maior, cabendo-lhe o 
ônus da prova.

Capítulo VII – Das Disposições sobre Interconexão
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7.1. É obrigatória, quando solicitada, a interconexão entre as redes de suporte do SCM e entre 
estas  e  as  redes  de  outros  serviços  de  telecomunicações  de  interesse  coletivo,  observado  o 
disposto na  Lei  nº  9.472,  de 1997 e no Regulamento  Geral  de  Interconexão,  aprovado pela 
Resolução nº 410, de 11 de julho de 2005.

Capítulo VIII – Da Vinculação às Normas Gerais de Proteção à Ordem Econômica

8.1. A  AUTORIZADA  compromete-se  a  prestar  o  serviço  ora  autorizado  em  estrita 
conformidade com as normas que coíbam o abuso do poder econômico sem prejudicar a livre 
concorrência,  não  aumentando  arbitrariamente  os  lucros  ou  exercendo  abusivamente  posição 
dominante no mercado. 

8.1.1. Diante de situação concreta ou de reclamação fundamentada sobre abuso de preço, 
imposição de condições contratuais abusivas, tratamento discriminatório ou práticas tendentes a 
eliminar deslealmente a competição, a Anatel poderá, após análise, assegurado o direito à prévia 
e  ampla  defesa  à  AUTORIZADA,  determinar  a  implementação  das  medidas  cabíveis,  sem 
prejuízo de o reclamante representar o caso perante outros órgãos governamentais competentes.

Capítulo IX – Das Formas de Contraprestação pelo Serviço Prestado

9.1. A AUTORIZADA deverá estabelecer os preços relativos à prestação do SCM de forma justa 
e  não discriminatória,  competindo à Anatel  a repressão às práticas  comerciais  abusivas e ao 
abuso do poder econômico.

9.2. A AUTORIZADA deve, nos termos do Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, 
atender com prioridade o Presidente da República, seus representantes protocolares, sua comitiva 
e  pessoal  de  apoio,  bem  como  os  Chefes  de  Estado  estrangeiros,  quando  em  visitas  ou 
deslocamentos oficiais pelo território brasileiros, tornando disponíveis, mediante remuneração, 
os meios necessários à adequada comunicação destas autoridades.

9.3. É dever da AUTORIZADA assegurar o acesso gratuito dos seus assinantes aos serviços de 
emergência, na forma da regulamentação.

9.4. É dever da AUTORIZADA colocar a disposição das autoridades e dos agentes da defesa 
civil, nos casos de calamidade pública, todos os meios, sistemas e disponibilidades que lhe forem 
solicitados  com vista  a  dar-lhes  suporte  ou a amparar  as  populações  atingidas,  na forma da 
regulamentação.

Capítulo X - Da Transferência

10.1.  A transferência  da autorização  para exploração  de SCM e da  autorização  para uso de 
radiofreqüência  a  ele  associada  exige  prévia  anuência  da  Anatel,  observadas  as  exigências 
regulamentares.

10.2. A transferência da autorização somente poderá ser efetuada após três anos contados do 
início efetivo da operação comercial do serviço.
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10.2.1.  No caso de adaptação,  nos  termos  do art.  68 do Regulamento  do Serviço de 
Comunicação Multimídia,  será computado, para efeito do disposto no item 10.2, o tempo de 
operação anterior a essa adaptação.

10.3. Para transferência da autorização do SCM, a interessada deve:

I – atender às exigências compatíveis com o serviço a ser prestado, em relação à qualificação 
técnica,  qualificação  econômico-financeira,  habilitação  jurídica  e  regularidade  fiscal, 
apresentando  a  documentação  enumerada  no  Anexo  I  do  Regulamento  do  Serviço  de 
Comunicação Multimídia;

II  –  apresentar  declaração firmada por  seu representante  legal,  comprometendo-se a cumprir 
todas as cláusulas do termo de autorização em vigor, sub-rogando-se nos direitos e obrigações da 
primitiva autorizada.

10.4.  A transferência da autorização entre  empresas controlada e controladora entre si  e nos 
casos decorrentes de cisão, será efetivada pela Anatel a qualquer momento, mediante solicitação 
das partes interessadas e com observância do disposto na cláusula 10.3.

10.5. A transferência da autorização para exploração do SCM estará sujeita a cobrança de preço 
público, pela Anatel.

10.6. A transferência do controle societário da AUTORIZADA está sujeita à posterior aprovação 
pela  Anatel,  visando  a  manutenção  das  condições  de  autorização  ou  de  outras  condições 
previstas  na  regulamentação,  devendo  a  AUTORIZADA enviar  à  Agência,  no  prazo de  até 
sessenta dias  contados da data  de registro  no órgão competente,  requerimento  contendo sua 
composição societária anterior, a operação efetuada e o quadro resultante da operação, além da 
documentação prevista na regulamentação do SCM.

10.6.1. As alterações societárias ou de controle que necessitem de aprovação por parte da 
Anatel deverão incluir,  no instrumento legal que as formalize,  cláusula determinando que tal 
alteração está condicionada à aprovação da Agência.

10.7.  A  transferência  da  autorização  ou  do  controle  societário  da  AUTORIZADA não  será 
admitida  se  prejudicar  a  competição  ou  colocar  em  risco  a  execução  dos  compromissos 
assumidos,  observadas as normas gerais  de proteção à ordem econômica e,  especialmente,  o 
artigo 7° da Lei n.º 9.472, de 1997.

10.8.  A  transformação  do  tipo  societário  e  a  modificação  da  denominação  social  da 
AUTORIZADA e de suas sócias diretas e indiretas,  deverão ser comunicadas à Agência,  no 
prazo de vinte dias, após o registro do ato no órgão competente.

10.9.  Os  acordos  de  sócios,  que  regulam as  transferências  de  quotas  e  ações,  bem como  o 
exercício do direito de voto, da AUTORIZADA e os de suas sócias diretas e indiretas, deverão 
ser encaminhados à Agência em até quinze dias, após o registro no órgão competente.

Capítulo XI – Das Disposições sobre Fiscalização
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11.1. A AUTORIZADA fica sujeita à fiscalização da Anatel, observadas as disposições legais e 
regulamentares  pertinentes,  devendo,  quando  lhe  for  exigido,  prestar  contas  da  gestão, 
permitindo o livre acesso aos seus recursos técnicos e registros contábeis.

11.2. A AUTORIZADA poderá indicar preposto para acompanhar os agentes da fiscalização nas 
suas visitas, inspeções e atividades.

Capítulo XII - Das Sanções

12.1. O descumprimento de disposições legais e regulamentares, bem como de condições ou de 
compromissos  associados  à  autorização,  sujeitará  a  AUTORIZADA às  sanções  previstas  na 
regulamentação, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

12.2. Sem prejuízo de outras situações estabelecidas na regulamentação, consideram-se infrações 
graves: 

I – não iniciar a exploração do serviço no prazo estabelecido no presente Termo;

II - o não pagamento das taxas ou encargos incidentes sobre o serviço;

III – ofertar serviço com as características do Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao 
uso do público em geral (STFC), em especial o encaminhamento de tráfego telefônico por meio 
da rede de SCM simultaneamente originado e terminado nas redes do STFC;

IV– ofertar serviço com as características do Serviço de Radiodifusão ou de Serviço de TV a 
Cabo,  Serviço  de  Distribuição  de  Sinais  Multiponto  Multicanal  (MMDS)  ou  Serviço  de 
Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH). 

Capítulo XIII - Da Extinção da Autorização

13.1.  Extinguir-se-á  a  Autorização,  bem como  o  presente  Termo  de  Autorização,  mediante 
cassação, caducidade, decaimento, renúncia ou anulação conforme disposto na Lei nº 9.472, de 
1997.

13.2.  Quando  houver  perda  das  condições  indispensáveis  à  expedição  ou  manutenção  da 
autorização, a Agência poderá extinguí-la mediante ato de cassação, assegurado ao interessado 
neste caso, durante o processo administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

13.3. A declaração de extinção da Autorização não elidirá a aplicação das penalidades cabíveis 
pelas  infrações  praticadas  pela  AUTORIZADA,  de  conformidade  com  o  disposto  na 
regulamentação e no presente Termo de Autorização.

Capítulo XIV - Da Vigência, Eficácia e Foro

14.1. O presente Termo terá vigência e eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário 
Oficial da União.
14.2. Para dirimir eventuais questões futuras relativas a este Termo de Autorização, deverão ser 
envidados esforços  visando à obtenção de solução amigável,  somente  se devendo recorrer  à 
solução judicial, em caso de insucesso dessa via, hipótese em que será, competente o Foro da 
Seção Judiciária da Justiça Federal da Cidade de Brasília, Distrito Federal.
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E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente Termo, as 
partes o assinam em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que também o 
assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília, Distrito Federal, 27 de maio de 2011.

ANATEL 

____________________________________
Dirceu Baraviera
Superintendente de Serviços Privados
Interino
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel

AUTORIZADA

______________________________________
Paulo Jorge Nogueira Malgueiro da Silva
Sócio-Administrador
VELOO NET LTDA.

TESTEMUNHAS:

______________________________________ ____________________________________
Carlos Evangelista da Silva Júnior Juliana Pedrosa da Silva
RG n.º 39060-24 DGPC/GO RG n.º 1609560 SSP/AL
CPF n.º 895.216.411-34 CPF n.º 034.878.644-10

SICAP: 

@CodBarra128C@
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ATO Nº 2.013, DE 5 DE ABRIL DE 2011.

O  CONSELHO  DIRETOR  DA AGÊNCIA  NACIONAL  DE 
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que foram conferidas à Agência pelo art. 19 
da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 16 do Regulamento da Agência Nacional de 
Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997,

CONSIDERANDO  o  disposto  no  Regulamento  dos  Serviços  de 
Telecomunicações,  aprovado  pela  Resolução  no 73,  de  25  de  novembro  de  1998,  no 
Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução no 272, de 9 de 
agosto de 2001, e, ainda, o que consta do processo nº 53500.028817/2010;

CONSIDERANDO  que,  conforme  dispõe  o  parágrafo  único  do  art.  10  do 
Regulamento  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia,  não  haverá  limite  ao  número  de 
autorizações para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, o que caracteriza hipótese 
de inexigibilidade de licitação, por configurar-se desnecessária;

CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião nº 597, realizada em  24 
de fevereiro de 2011,

R E S O L V E :

Art.  1º  Expedir  autorização  à  VELOO  NET  LTDA.,  CNPJ/MF  no 

08.059.661/0001-02,  para  explorar  o  Serviço  de  Comunicação  Multimídia,  por  prazo 
indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como 
área de prestação de serviço todo o território nacional.

Parágrafo  único.  O  uso  de  radiofrequência,  quando  necessário,  tendo  ou  não 
caráter de exclusividade,  dependerá de prévia outorga da Agência, mediante autorização, nos 
termos  da  regulamentação  e  da  respectiva  consignação,  que  se  dará  mediante  ato  da 
Superintendência de Serviços Privados desta Agência.

Art. 2º  Estabelecer que o preço devido pelo direito de exploração do serviço de 
que trata o art. 1º é de R$ 9.000,00 (nove mil reais), de acordo com o Regulamento de Cobrança 
de Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de 
Exploração de Satélite, aprovado pela Resolução nº 386, de 3 de novembro de 2004, da Anatel.

Parágrafo único. A quantia referida no caput deste artigo será recolhida na forma 
e  no  prazo  estabelecidos  em  notificação  da  Anatel  à  autorizada,  sob  pena  de  revogação 
automática deste Ato e a conseqüente extinção da presente autorização.

Art.  3º  Estabelecer  que  os  equipamentos  que  compõem  as  estações  de 
telecomunicações do serviço devem ter certificação expedida ou aceita pela Anatel, segundo as 
normas vigentes.

Art. 4º Estabelecer que será formalizado Termo de Autorização para o serviço que 
será prestado, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes.
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Art. 5º Estabelecer que o prazo para o início da operação comercial do serviço não 
poderá ser superior a dezoito meses, contado a partir da data de publicação deste ato no Diário 
Oficial da União.

§ 1º  O prazo previsto no  caput  poderá ser prorrogado uma única vez,  por no 
máximo doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pela Anatel.

§ 2º O prazo para início da operação comercial do serviço, quando este depender 
de  sistema  radioelétrico  próprio,  será  contado  a  partir  da  data  de  publicação  do  ato  de 
autorização de uso de radiofreqüência no Diário Oficial da União.

Art.  6º  A  prestadora  deverá  encaminhar  à  Anatel  um  resumo  do  Projeto  de 
Instalação,  na  forma  prevista  no  Anexo  III  do  Regulamento  do  Serviço  de  Comunicação 
Multimídia, como condição para a emissão de autorização para instalação do sistema, em um 
prazo máximo de cento e oitenta dias a partir da data de publicação deste ato no Diário Oficial da 
União.

Art. 7º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

EXTRATO DO ATO Nº 2.013, DE 5 DE ABRIL DE 2011.

Processo  nº  53500.028817/2010.  Expede  autorização  à  VELOO  NET LTDA.,  CNPJ/MF nº 
08.059.661/0001-02,  para  explorar o  Serviço  de  Comunicação  Multimídia,  por  prazo 
indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como 
área de prestação de serviço todo o território nacional.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho
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EXTRATO DO TERMO PVST/SPV N.º 158/2011 - ANATEL,
DE 1 DE ABRIL DE 2011

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e JÚLIO
AUGUSTO PROVEDORES DE INTERNET - ME. Espécie: Termo
de Autorização. OBJETO: Autorização para prestação, em regime
privado, do Serviço de Comunicação Multimídia, de interesse co-
letivo, em âmbito nacional e internacional, tendo como área de pres-
tação todo o território nacional. A autorização é expedida a título
oneroso, nos termos do art. 48 da LGT, sem caráter de exclusividade,
por prazo indeterminado.SIGNATÁRIOS:Dirceu Baraviera- Superin-
tendente Interino
Pela AUTORIZADA: Julio Augusto - Administrador

EXTRATO DO TERMO PVST/SPV N.º 159/2011 ANATEL,
DE 1 DE ABRIL DE 2011

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e JET
LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Espécie: Termo de Autori-
zação. OBJETO: Autorização para prestação, em regime privado, do
Serviço de Comunicação Multimídia, de interesse coletivo, em âmbito
nacional e internacional, tendo como área de prestação todo o ter-
ritório nacional. A autorização é expedida a título oneroso, nos ter-
mos do art. 48 da LGT, sem caráter de exclusividade, por prazo
indeterminado.SIGNATÁRIOS:Dirceu Baraviera- Superintendente In-
terino
Pela AUTORIZADA: Lizandra da Silva Luz - Sócia-Gerente e Leo
Snowareski Filho - Sócio-Gerente

EXTRATO DO TERMO PVST/SPV N.º 174/2011 ANATEL,
DE 15 DE ABRIL DE 2011

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e R. C. A.
SISTEMAS LTDA.. Espécie: Termo de Autorização. OBJETO: Au-
torização para prestação, em regime privado, do Serviço de Co-
municação Multimídia, de interesse coletivo, em âmbito nacional e
internacional, tendo como área de prestação todo o território nacional.
A autorização é expedida a título oneroso, nos termos do art. 48 da
LGT, sem caráter de exclusividade, por prazo indeterminado.SIG-
NATÁRIOS:Dirceu Baraviera- Superintendente Interino
Pela AUTORIZADA: Aloizio Mota de Castro - Sócio-Administra-
dor

EXTRATO DO TERMO PVST/SPV N.º 175/2011 ANATEL,
DE 15 DE ABRIL DE 2011

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e J. P.
SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.. Espécie: Termo de Autori-
zação. OBJETO: Autorização para prestação, em regime privado, do
Serviço de Comunicação Multimídia, de interesse coletivo, em âmbito
nacional e internacional, tendo como área de prestação todo o ter-
ritório nacional. A autorização é expedida a título oneroso, nos ter-
mos do art. 48 da LGT, sem caráter de exclusividade, por prazo
indeterminado.SIGNATÁRIOS:Dirceu Baraviera- Superintendente In-
terino
Pela AUTORIZADA: Paulo Roberto Pinto Ribeiro - Sócio-Admi-
nistrador

EXTRATO DO TERMO PVST/SPV N.º 176/2011 ANATEL,
DE 15 DE ABRIL DE 2011

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e LUIZ
EDUARDO FRANZINI & CIA LTDA.. Espécie: Termo de Auto-
rização. OBJETO: Autorização para prestação, em regime privado, do
Serviço de Comunicação Multimídia, de interesse coletivo, em âmbito
nacional e internacional, tendo como área de prestação todo o ter-
ritório nacional. A autorização é expedida a título oneroso, nos ter-
mos do art. 48 da LGT, sem caráter de exclusividade, por prazo
indeterminado.SIGNATÁRIOS:Dirceu Baraviera- Superintendente In-
terino
Pela AUTORIZADA: Luiz Eduardo Franzini - Sócio

EXTRATO DO TERMO PVST/SPV N.º 177/2011 ANATEL,
DE 15 DE ABRIL DE 2011

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e FIDE-
LITY TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA S/A. Espécie: Ter-
mo de Autorização. OBJETO: Autorização para prestação, em regime
privado, do Serviço de Comunicação Multimídia, de interesse co-
letivo, em âmbito nacional e internacional, tendo como área de pres-
tação todo o território nacional. A autorização é expedida a título
oneroso, nos termos do art. 48 da LGT, sem caráter de exclusividade,
por prazo indeterminado.SIGNATÁRIOS:Dirceu Baraviera- Superin-
tendente Interino
Pela AUTORIZADA: Marcelo Luís Soares da Rocha - Presidente

EXTRATO DO TERMO PVST/SPV N.º 179/2011 ANATEL,
DE 15 DE ABRIL DE 2011

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e BR
GROUP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.. Espécie: Termo de Au-
torização. OBJETO: Autorização para prestação, em regime privado,
do Serviço de Comunicação Multimídia, de interesse coletivo, em
âmbito nacional e internacional, tendo como área de prestação todo o
território nacional. A autorização é expedida a título oneroso, nos
termos do art. 48 da LGT, sem caráter de exclusividade, por prazo
indeterminado.SIGNATÁRIOS:Dirceu Baraviera- Superintendente In-
terino
Pela AUTORIZADA: Daniel Bichara - Sócio-Diretor

EXTRATO DO TERMO PVST/SPV N.º 183/2011 ANATEL,
DE 18 DE ABRIL DE 2011

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e VELOO
NET LTDA.. Espécie: Termo de Autorização. OBJETO: Autorização
para prestação, em regime privado, do Serviço de Comunicação Mul-
timídia, de interesse coletivo, em âmbito nacional e internacional,
tendo como área de prestação todo o território nacional. A auto-
rização é expedida a título oneroso, nos termos do art. 48 da LGT,
sem caráter de exclusividade, por prazo indeterminado.SIGNATÁ-
RIOS:Dirceu Baraviera- Superintendente Interino
Pela AUTORIZADA: Paulo Jorge Nogueira Malgueiro da Silva -
Sócio-Administrador

EXTRATO DO TERMO PVST/SPV N.º 195/2011 ANATEL,
DE 18 DE ABRIL DE 2011

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e DI-
GITAL TECH INFORMÁTICA LTDA. ME. Espécie: Termo de Au-
torização. OBJETO: Autorização para prestação, em regime privado,
do Serviço de Comunicação Multimídia, de interesse coletivo, em
âmbito nacional e internacional, tendo como área de prestação todo o
território nacional. A autorização é expedida a título oneroso, nos
termos do art. 48 da LGT, sem caráter de exclusividade, por prazo
indeterminado.SIGNATÁRIOS:Dirceu Baraviera- Superintendente In-
terino
Pela AUTORIZADA: Janaina Freitas da Silva - Sócia

EXTRATO DO TERMO PVST/SPV N.º 212/2011 ANATEL,
DE 28 DE ABRIL DE 2011

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e VEGA
INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
LTDA.. Espécie: Termo de Autorização. OBJETO: Autorização para
prestação, em regime privado, do Serviço de Comunicação Mul-
timídia, de interesse coletivo, em âmbito nacional e internacional,
tendo como área de prestação todo o território nacional. A auto-
rização é expedida a título oneroso, nos termos do art. 48 da LGT,
sem caráter de exclusividade, por prazo indeterminado.SIGNATÁ-
RIOS:Dirceu Baraviera- Superintendente Interino
Pela AUTORIZADA: Fábio Holzer Rennó - Diretor

EXTRATO DO TERMO PVST/SPV N.º 215/2011 ANATEL,
DE 28 DE ABRIL DE 2011

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e RI-
CARDO R MOBUS ME. Espécie: Termo de Autorização. OBJETO:
Autorização para prestação, em regime privado, do Serviço de Co-
municação Multimídia, de interesse coletivo, em âmbito nacional e
internacional, tendo como área de prestação todo o território nacional.
A autorização é expedida a título oneroso, nos termos do art. 48 da
LGT, sem caráter de exclusividade, por prazo indeterminado.SIG-
NATÁRIOS:Dirceu Baraviera- Superintendente Interino
Pela AUTORIZADA: Ricardo Rogério Mobus - Administrador

EXTRATO DO TERMO PVST/SPV N.º 225/2011 ANATEL,
DE 29 DE ABRIL DE 2011

PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel e LOU-
VETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA. - ME. Espécie:
Termo de Autorização. OBJETO: Autorização para prestação, em
regime privado, do Serviço de Comunicação Multimídia, de interesse
coletivo, em âmbito nacional e internacional, tendo como área de
prestação todo o território nacional. A autorização é expedida a título
oneroso, nos termos do art. 48 da LGT, sem caráter de exclusividade,
por prazo indeterminado.SIGNATÁRIOS:Dirceu Baraviera- Superin-
tendente Interino
Pela AUTORIZADA: Rosiany Aline Zonaro - Sócia-Administradora

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato 94/2011; Data de Assinatura: 24/05/11; Contratada:
01.071.207/0001-10/GRAFICA SANTA ROSA LTDA; Objeto: Aqui-
sição de Envelope Tipo Saco II; Origem - Lote 1: Pregão Eletrônico
11000068/2011; Vigência: 24/05/11 a 24/05/12; Valor Total: R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Contrato 95/2011; Data de Assinatura: 24/05/11; Contratada:
61.283.636/0001-82/INDÚSTRIA GRAFICA FORONI LTDA; Ob-
jeto: Aquisição de Envelope Tipo Saco II - Lote 2; Origem: Pregão
Eletrônico 11000068/2011; Vigência: 24/05/11 a 24/05/12; Valor To-
tal: R$ 241.680,00 (duzentos e quarenta e um mil seiscentos e oitenta
reais).

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos celebrou o Contrato
Nº 099/2011 - Contratada: GRUPO DE DANÇA DISSÍDIO CO-
LETIVO, assinado em 17/5/2011, com vigência de 6 (seis) meses a
partir da data de sua assinatura. Objeto: Contrato de Patrocínio para a
realização do projeto "LADO B". Origem: Inexigibilidade de Li-
citação nº 11000039IL. Conta orçamentária 01021.44405.020002. Va-
lor total da contratação: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

EXTRATO DE CONVÊNIO

Objeto: Disponibilização de informações gerenciais, resgates centra-
lizados e depósito judicial massificado; Signatário: Banco do Brasil
S.A.; Valor global: não há; Data da assinatura: 26/maio/2011; Vi-
gência: 12 meses;

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 61/2011; Data da Assinatura: 24/05/11;
Contratada: 04.041.187/000122/JANBONES IND COM EXP E IMP
DE BONÉS E CONFECÇÕES LTDA - EPP; Objeto: Aquisição de
Chapéu para Carteiro/Carteira; Origem: Pregão Eletrônico
11000074/2011; Vigência: de 24/05/11 a 24/05/12; Valor Total: R$
339.904,50 (trezentos e trinta e nove mil e novecentos e quatro reais
e cinqüenta centavos).

Ata de Registro de Preços 62/2011; Data da Assinatura: 23/05/11;
Contratada: 10.806.837/0001-86/BLUE SKY DISTRIUIDOR ATA-
CADISTA LTDA - ME; Objeto: Aquisição de Toner Okidata
B4300/4350 2500P - Lote 1; Origem: Pregão Eletrônico
11000003/2011; Vigência: de 23/05/11 a 23/05/12; Valor Total: R$
30.260,00 (trinta mil e duzentos e sessenta reais).

Ata de Registro de Preços 63/2011; Data da Assinatura: 24/05/11;
Contratada: 10.806.837/0001-86/BLUE SKY DISTRIUIDOR ATA-
CADISTA LTDA - ME; Objeto: Aquisição de Toner Okidata
B4300/4350 2500P - Lote 2; Origem: Pregão Eletrônico
11000003/2011; Vigência: de 24/05/11 a 24/05/12; Valor Total: R$
113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais).

Contrato nº 91/2011; Objeto: Prestação de serviço de transporte aéreo
de carga para a Rede Postal Aérea Noturna - RPN Linha 79-70;
Contratada: AMÉRICA DO SUL - TÁXI AÉREO LTDA; Valor Glo-
bal: R$ 2.213.832,72; Assinatura: 29/04/2011; Vigência: 12 meses,
com início a partir de 01/05/2011; Origem: Pregão Eletrônico nº
10000295/2010.

Contrato nº 111/2011; Objeto: Prestação de serviço de transporte
aéreo de carga para a Rede Postal Aérea Noturna - RPN Linha B4;
Contratada: AMAZONAVES TÁXI AÉREO LTDA; Valor Global: R$
3.813.216,00; Assinatura: 25/05/2011; Vigência: 12 meses, com início
a partir de sua assinatura; Origem: Pregão Eletrônico nº
11 0 0 0 0 1 4 / 2 0 11 .

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2011 - AC

Comunicamos a todos os interessados que o Pregão Ele-
trônico n.º 124/2011-AC - Confecção de Envelope em Plástico Tam.
02, publicado no DOU do dia 13/05/2011, Seção 3, página 119, teve
sua abertura adiada sine die.

GLAUCY VERA DA SILVA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 1 3 0 / 2 0 11

Aquisição de Cardigan de Atendimento. Recebimento das
Propostas e obtenção do Edital: no endereço http://www.cor-
reios.com.br até 10/06/2011, às 8h30min e início da disputa de preços
às 9h00. Informações pelo Fax: (0xx61) 3426-2759/2509 e telefone:
(0xx61) 3426-2841, no horário de 8h00min às 17h30min.

KELLY CRUZ DA SILVA
Pregoeira

RETIFICAÇÃO

No Extrato de INEXigibilidade publicado no dia 24/5/2011,
seção 3, página 84, referente ao patrocínio "LADO B". Onde se lê:
13/5/2011, leia-se 16/5/2011.

DIRETORIA REGIONAL DO ACRE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELÉGRAFOS,
registro na ANS n° 35.376-1, por meio de sua Diretoria Regional do
Acre, CNPJ/MF 34.028.316/7709-95, localizada à Av. Epaminondas
Jácome, 2858, Centro - Rio Branco/AC torna público o 1° Termo
Aditivo ao Termo de Credenciamento n° 01/2010, publicado no Diá-
rio Oficial da União no dia 03/02/2010, com vigência de 12 (doze)
meses a partir da data de sua publicação:
Razão Social: Oncoclínica - Centro de Prevenção, Tratamento e Pes-
quisa do Câncer Ltda.; Objeto: Prestação de serviços de saúde na área
de oncologia e hematologia constantes no anexo I do Edital de Cha-
mamento Público para Credenciamento n°01/2010, pela CREDEN-
CIADA aos beneficiários vinculados à Assistência Médica e Odon-
tológica da CREDENCIANTE, identificada por Correios Saúde;
CNES: 6305261; Responsável Técnico: Dr. Antônio Carlos Figuei-
redo Vendette, médico oncologista, CRM 1071-AC; Data do Termo
Aditivo: 17/05/2011.
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 670470/2017
Emissão: 19/07/2017

Validade: Indefinida

Chave: 8dB3B

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s)
conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)
Profissional: EMERSON CAVALCANTE HERMENEGIDIO DA SILVA
Registro: 020256480-0
CPF: 038.956.084-75
Endereço: RUA AUDEIR LIMA AGUIAR PEIXOTO,, 123, VelooNet, FAROL, MACEIO, AL, 57051110

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )
Data Inicial: 12/06/2009

Título(s)

TÉCNICO MÉDIO

TECNICO EM TELECOMUNICACOES
Atribuição: ARTIGO 4º DO DECRETO Nº 90.922/85,COM OBSERVANCIA NO ARTIGO 5º DO REFERIDO DECRETO.
Instituição de Ensino: COL?GIO INTEGRADO POLIVALENTE-VALPARAISO/GO

Empresa Contratada
VELOO NET LTDA

Informações / Notas
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue
no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)
AL20160028729

Certidão nº 670470/2017
24/07/2017, 17:56

Chave de Impressão: 8dB3B

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8dB3B
Impresso em: 24/07/2017 às 17:56:00 por: adapt, ip: 179.97.43.2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160028729

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
EMERSON CAVALCANTE HERMENEGIDIO DA SILVA
Título profissional: TECNICO EM TELECOMUNICACOES RNP: 020256480-0
Empresa contratada: VELOO NET LTDA Registro: 000000078-7

2. Contratante
Contratante: RANTTEC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 07.630.342/0001-34
RUA ELÍSIO DE CARVALHO Nº: 47
Complemento: Bairro: JARAGUÁ
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57022189
País: Brasil
Telefone: Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em: 01/12/2015
Valor: R$ 13.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situação: 09/05/2017
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: RANTTEC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 07.630.342/0001-34
RUA CELSO PIATTI Nº: s/n
Complemento: Centro Cultural e de Exposição Ruth Cardoso Bairro: JARAGUÁ
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57022210
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0
Data de Início: 11/12/2015 Previsão de término: 30/01/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica
11 - SUPERVISÃO Quantidade Unidade

39 - INSTALAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> SISTEMAS DE
COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES -> #1993 - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

0,01 a

39 - INSTALAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> SISTEMAS DE
COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES -> #2005 - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

0,01 a

5. Observações
Instalação, manutenção e suporte em evento no centro de convenções de 50 kits com um total de 200 câmeras e 50 DVRs e três centrais de
Monitoramento para monitorar todas as ações que venham a ocorrer nas instalações das áreas cobertas, podendo dar a possibilidade de enviar
Informações completas das ocorrências verificadas, à Central de Monitoramento da CONTRATADA. A Central de Monitoramento da Empresa
Contratada, por sua vez, deverá proporcionar a seu operador, informações completas da área violada: localização, telefone, mapa de acesso, tipo de
evento, como também providências a serem tomadas em cada caso. ** Locação de serviço de rede wireless, Hotspot, indoor e outdoor em evento no
centro de convenções, com tecnologia Mesh para disponibilizar internet padrão wi-fi para 80 pontos de conexões , com fornecimento de todos
equipamentos necessários para o pleno funcionamento da rede e de um servidor com software de gerenciamento desta rede, incluso instalação e
manutenção dos mesmos. **  Serviço de Transmissão de Dados-  com instalação, manutenção em evento no centro de convenções,  Conexão á
Internet com uma velocidade de 100 Mbps Dedicados / Full Duplex para a rede corporativa, na modalidade Serviço de Interligação entre a VELOO
NET LTDA e a Rede Mundial de Computadores com dupla abordagem ( redundância do LINK permitindo assim que caso exista problema na rota
principal automaticamente o link deverá ser direcionado para uma rota secundária ) ? com acesso primário em fibra óptica e acesso secundário (
redundância ) através de micro ondas com equipamentos homologados pela ANATEL. ** Serviço de Transmissão de Dados-  com instalação,
manutenção em evento no centro de convenções,  Conexão á Internet com uma velocidade de 100 Mbps Banda Larga para a rede pública, na
modalidade Serviço de Interligação entre a VELOO NET LTDA e a Rede Mundial de Computadores com dupla abordagem ( redundância do LINK
permitindo assim que caso exista problema na rota principal automaticamente o link deverá ser direcionado para uma rota secundária ) ? com acesso
primário em fibra óptica e acesso secundário ( redundância ) através de micro ondas com equipamentos homologados pela ANATEL. 

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: dyy5D
Impresso em: 24/07/2017 às 17:56:01 por: adapt, ip: 179.97.43.2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160028729

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________
               Local                                                          data

EMERSON CAVALCANTE HERMENEGIDIO DA SILVA - CPF: 038.956.084-75

RANTTEC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.630.342/0001-34

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 130,15 Pago em: 01/02/2016 Nosso Número: 8300400206

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: dyy5D
Impresso em: 24/07/2017 às 17:56:01 por: adapt, ip: 179.97.43.2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.
Sr. e Srª Coordenador (a) COINF e ACAGE
 
Considerando a fase atual do Pregão 56/2019, julgamento de
proposta e documentos de habilitação do licitante 1º classificado, a
fim de subsidiar a decisão de aceitação e habilitação do pregoeiro,
solicito:
 
1º À  UNIDADE COINF: Análise de conformidade Técnica de
proposta apresentada pela 1ª classificada no PE 56/2019, evento sei
nº 0609177;
2º À UNIDADE ACAGE: Análise do Balanço Patrimonial da empresa
1ª classificada, considerando a determinação do Ato 
Convocatório item 12.1, letra "d", balanço patrimonial anexo ao
evento sei nº 0609177.
 
Agradeço antecipadamente. 
 
PREGOEIRO.
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 15/10/2019, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609179 e o código CRC 9BB1976E.
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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 outubro de 2019.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0609179, informo

que a Proposta 0609177 é tecnicamente compatível com o
objeto licitado.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/10/2019, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609194 e o código CRC 767EE1D9.

0000953-93.2019.6.02.8000 0609194v1

  

Despacho COINF 0609194         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 764



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 : 0000953-93.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : ANÁLISE BALANÇO. VELOO NET LTDA EPP. Edital n° 56/2019.

 

Parecer nº 2196 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

Senhor Pregoeiro,
 
Em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria,

através do evento SEI de n° 0609179, procedemos à análise
das Demonstrações Contábeis, 0609177, apresentados pela
empresa licitante VELOO NET LTDA - EPP, CNPJ n°
08.059.661/001-02, NIRE n° 27200410035. A arguição da
qualificação econômica da licitante foi baseada no disposto do
item 12 - e.1.2 do edital Pregão Eletrônico n° 56/2109, bem
como na redação do Art. 31,§ 5º da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações, de maneira que as conclusões, a seguir,
foram:

 
BALANÇO PATRIMONIAL - VELO NET LTDA – 2018

CONTAS
SALDOS

EM
31.12.2018

MEMÓRIA
DE

CÁLCULO
ÍNDICE AVALIAÇÃO

TOTAL DE
ATIVOS

R$
2.980.929,95

Índice de
Liquidez

Geral (LG)
  

ATIVO
CIRCULANTE

R$
2.980.929,95

LG = AC
+ANC

(RLP)/PC +
PNC (ELP)

3,96 Satisfatório

ATIVO NÃO
CIRCULANTE R$ 0,00    

ATIVO NÃO
CIRCULANTE-
REALIZÁVEL À
LONGO PRAZO

R$ 0,00    

     

TOTAL DE
PASSIVOS

R$
2.980.929,95

Índice de
Solvência
Geral (SG)

  

PASSIVO
CIRCULANTE

R$
753.429,56

SG = AC +
ANC/PC +
PNC (ELP)

3,96 Satisfatório

PASSIVO NÃO
CIRCULANTE R$ 0,00    

PASSIVO NÃO
CIRCULANTE-
EXIGÍVEL À

LONGO PRAZO
R$ 0,00    

     

PATRIMONIO
LIQUIDO

R$
2.227.500,39

Índice de
Liquidez
Corrente

(LC)
  

  LC =
AC/PC 3,96 Satisfatório

     
 

Desta forma, retornamos os autos a Vossa Senhoria
para continuidade do procedimento, uma vez que a licitante
atendeu aos requisitos previstos no edital.
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Jenniffer Mathias
Estagiária

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JENNIFFER MATHIAS, Estagiário(a), em
16/10/2019, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 16/10/2019, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609545 e o código CRC D5893323.
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�m]c̀[6b6ob̀a\̀6lm6x�6��zbac̀�m�6b]ĉ[6]b6_c]l\��c6lm6bòm]l\�[6]ĉ6am̀�ĉ6lc6\]_\̂c6������[6lc6b̀ar6th6lb6dc]̂a\az\��c6�mlm̀bnr

�e���6���6f�u�����[6x�6lm6�zaz�̀c6lm6s�x|r

6

�89�;<

Declaração LICITANTE COMPRASNET (0609729)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 770



���������� ���	
�����������

�����������������������	���������������	�������������� !���������������"��	#�$%&����'(���#�$%��''�)))(��$*��	%+����(���*��	%,-./*012�-3.4012�2.,4-12���121341 ���

55

5

6

789:;<;=>?@A8@BC8DEFGHC9E;@A8@I;G?@JKL8<M8CE8CG8

6

N<8O>?@8:8G<PCE9?@QRSTUVW@XYJZ@[UUVV

\]̂ __@̀ ]a@̂a7Yb6cdef6gh6UijUQWjRRVSUUUVkUTb6lmnopqp6rst6pr6umgpr6lp6omvb6wxm6pyz6p6uqmrmgym6lpyp6vgm{vrym|6}pysr6v|umlvyv~sr6upqp6rxp6�ptvovyp��s6gs6uqmrmgym6uqsnmrrs
ovnvypy�qvsb6nvmgym6lp6stqv�pysqvmlplm6lm6lmnopqpq6snsqq�gnvpr6usrymqvsqmr�

�d���6���6e�������b6��6lm6�xyxtqs6lm6�����

6

I89�;<

Declaração LICITANTE COMPRASNET (0609729)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 771



���������� ���	
�����������

�����������������������	���������������	�������������� ���!����"�����#��	$�"%&����'(���$�"%��''�))) ���

**

*

+

+

,-./01023456-5734589:/:;023456-5<10=0/>45,-?106079-54@5A412064

+

B1-?345-/-91C7:.45DEFGHIJ58KLM5NHHII

OPQRR5SP<5Q<,KT+UVWXYUZ[+V\+]̂ _̀+Va+HbcHDJcEEIFHHHIdHGT+efXg[Y[+hif+Vj\+k\WWiU+fl+Wi[+X[efU[+kY\eiZUm[T+flkYfn[e\W+fofXiZ[Ve\+ZY[p[gq\+efnY[e[VZf+\i+r\Ys[e\T+V\W
ZfYl\W+e\+UVXUW\+ttt+f+tu+e\+[YZvwa+f+V\+UVXUW\+ttt+e\+[YZvxa+e[+]\VWZUZiUsj\+yfefY[gv
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FaHIKLKOPHFTFKVHUJKVTVHFVNFbd�[�g\�cdFedGz\xFMNiFNFG}w�Gb}~�F

F�FFFsFFF[SJTFFFMHIJKVZNFFFUZNFFFMNUJHiR]TFFFNSFFFRINMHSSNSFFFHiFFFJITiKJTYZNFFFUNFFF��FFFWITPFFFVHFFF�PIKSVKYZNFFFVNFFFfIKXPUT]FFFVHFFF~PSJKYTFFFVNF
F[SJTVNFVHF\]TWNTSQFOPHFVHaHIZNFSHIFNX�HJNFVHFMHIJKVhHSFHSRHM̂LKMTS�F

F�FsF\FH�TJKVZNFVNSFVTVNSFRHSSNTKSFLNIUHMKVNSFRTITFRHSOPKSTF�FVHFKUJHKITFIHSRNUSTXK]KVTVHFVTFRTIJHFKUJHIHSSTVT�F

F�FFFsFFF\FFFTPJHUJKMKVTVHFFFVHSJTFFFMHIJKVZNFFFRNVHI�FFFSHIFFFMNULKIiTVTFFFRH]TFFFKUJHIUHJFFFUNFFFSKJHFFFVNFFFfIKXPUT]FFFVHFFF~PSJKYTFFFVNFFF[SJTVNF
FVHF\]TWNTSF�����J�T]��PS�XI��F

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF[SJTFMHIJKVZNFLNKFHiKJKVTFRH]TFKUJHIUHJFHFSPTFaT]KVTVHF�FVHF�̀FVKTS�F

F�TMHK�QFJHIYTsLHKITQF�̀FVHFTXIK]FVHF�̀_�F�SF_��̀�iKU�F

����������������������		
������
�$��������1��
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RS57C6(50(?6<98630(52(?08975B6[(VR:P-Y_WR-,bR̀ -̀ẀY

R08975B6(I68<0?752(G282(6(R).c[(_dO_QXOYYPN___P-_W

$T3752(29A(WXNPPNW_PX

R08975B6(0F79752(<61(908F61(56(289O(VX(52(&07(<e(YOVVPN_Y(0(56(289O(WQd(56(+0?8096(<e(WQOaV_NPaO

R08975B6(0F79752(C829@792F0<90(?6F(>210(<2(M<198@\B6()68F29742(J%:(<eO(WV(50(PQ(50(F276(50(W_PVO
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<2(7<908<09H(<6(0<5080\6[(fffO10I2;O23OC64O>8O

Certidão RECEITA ESTADUAL COMPLEMENTAÇÃO (0609748)         SEI 0000953-93.2019.6.02.8000 / pg. 783



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� ��+

,-./01234.5-67891

:;;<<=>?@A;<B=>:@;@=>?;C?=>D@BCCC?C@

EFGHI=JKGLMLNILF
OPQRSTUV=WSXYPQZP=HVYQ[ZPUV

OPQRSTUV=IY\QZTUV=HVYQ[ZPUV=]Y=̂VU\ZU_

àbcdecfebghibjklcdlcmneoklcpgeanqrhslc
tu=;;;?@vA;<B=wWIExc

y_=<Dz;D={ZPU_=]Z=]QU=<?=]Y=ZS[SRPZ=]Y=A;<B|=PYSTQPU}~_Y=Z=EPY\ZYQPZ=F�Q�QUV=]Y_[Y=�P\�Z=Y=PY_XY�[Q�Z_=}Y}RPZ_=]U=H�SQXY=]Y=̂XZQZ|=]Y_Q\TU]Z_=XYVZ=QT_[PS}YT[Z=VY\UV
<A;vA;<B=]Y=A;v;CvA;<B|=Y}=U[YT]Q}YT[Z=�_=]Q_XZ_Q��Y_=�ZT[Q]U_=TU=�YQ=Tu=<;>?A;=]Y=<:=]Y=�SV{Z=]Y=A;;A=Y=TZ=GY�PY[Z=Tu=?>D?;=]Y=C<=]Y=}UQZ=]Y=A;;?|=PY�YPYT[Y=UZ
EPZ�Y__Z=Tu=;;;;B?C~BC>A;<B|=XUPU=PYUVQ�UP=Z_=XPZ�Y]Q}YT[Z_=PYVU[Q�Z_=UZ=EPY\�Z=Tu=;;;?@vA;<B>=FR�Y[Zz=FR�Y[Zz=EPY\�Z=HVY[P�TQ�Z=~=IY\Q_[PZ=]Y=EPY�Z_=XUPU=�ZT[PU[U��Z=]Y
Y}XPY_U=Y_XY�QUVQ�U]U=Y}=XPY_[U��Z=]Y=_YP�Q�Z=]Y=YTVU�Y=]Y=U�Y__Z=�=QT[YPTY[=Y}=RUT]U=VUP\U|=XUPU=U_=STQ]U]Y_=]U=JS_[Q�U=HVYQ[ZPUV=Y}=̂VU\ZU_>>=F=EPY\ZYQPZ=URPQS=U=WY__�Z
E�RVQ�U=Y}=U[YT]Q}YT[Z=�_=]Q_XZ_Q��Y_=�ZT[Q]U_=TZ=Y]Q[UV|=]Q�SV\UT]Z=U_=XPZXZ_[U_=PY�YRQ]U_>=̂ RPQS~_Y=Y}=_Y\SQ]U=U=�U_Y=]Y=VUT�Y_=XUPU=�VU__Q�Q�U��Z=]Z_=VQ�Q[UT[Y_
PYVU[Q�U}YT[Y=UZ_=VUT�Y_=Z�YP[U]Z_>

�ae��c�
�e�snhjkl�ĉ�Y__Z=U=LT[YPTY[=���YV=w�UT]U=�UP\Ux
�e�snhjklc�l��ge�erabn�cHTVU�Y_=]Y=U�Y__Z=�=LT[YPTY[=Y}=�UT]U=�UP\U=XUPU=U_=STQ]U]Y_=]U=JS_[Q�U=HVYQ[ZPUV=Y}=̂VU\ZU_>=H_[Y=Q[Y}=YT\VZRUz=D:=YTVU�Y_=XZP=]Z�Y
}Y_Y_|=D:=QT_[UVU��Y_=]Y=YTVU�Y=Y=�=}S]UT�U_=]Y=YT]YPY�Z=]Y=YTVU�Y>=KtLĜ GHz=�FOH=MF�E�HOF
�nbab�eralc�h�enershbdl�c~
�̀ghsb�hghdbdec�esnealc�����cWQ}
�̀ghsb�hghdbdec�bnoe�cdecmne�en�rshb�ct�Z
 ¡brahdbde�c< ¢rhdbdecdec�lnresh�eral�c£Q\UR¤[Y
¥bglnce�ah�bdl�cf¦cA??>@B�|<A;; §ha¡bjkl�ĉ�YQ[Z=Y=̈URQVQ[U]Z

s̀ehalc�bnb�c©H�FF=tHO=�OĜ ªc�eglc�eg«lncgbrsecde=I¬=A?C>:B;|;;;;=ecsl�cbglncreolshbdlcb=I¬=A?C>::C|<A;;=ecbc®¡brahdbdecdec<=̄hob�°ae=>

±h�a²nhsl

�ae��c�c³c̀se��lcbc�raenreac�²egćµbrdbc¶bnob·

mnl�l�ab�=EUP[Q�QXUPU}=]Y_[Y=Q[Y}=U_=Y}XPY_U_=URUQ̧Z=PYVU�QZTU]U_|=�Z}=_SU_=PY_XY�[Q�U_=XPZXZ_[U_>=
cccccccccccccccc=ŵ_=XPZXZ_[U_=�Z}=¹=TU=�PYT[Y=�ZPU}=]Y_�VU__Q�Q�U]U_=XYVZ=XPY\ZYQPZx

�ºm»¼�m½ ½lnresedln
mlnaec
�p¼pmm

�esgbnbjklc
�p¼pmm¼�¾¾m

�esgbnbjkl
mmµ¼�m

 ¡brahdbde ¥bglnc¢rha¿ ¥bglnc̄gl�bg
�bab¼±lnb
feoh�anl

;�>;?B>@@<v;;;<~;A©H�FF=tHO=�OĜ WQ} WQ} EE� < I¬=A?C>�;;|;;;;I¬=A?C>�;;|;;;; <Dv<;vA;<B
;�z?Bz<<

�e�snhjklc�eabg«bdbcdlc¾�Àealc¾�enabdl�cIY\Q_[PZ=]Y=EPY�Z_=XUPU=�ZT[PU[U�UZ=]Y=Y}XPY_U=Y_XY�QUVQ�U]U=Y}=XPY_[U�UZ=]Y=_YP�Q�Z=]Y=YTVU�Y=]Y=U�Y__Z=UÁÂ:@�Ã
QT[YPTY[=Y}=RUT]U=VUP\U|=XUPU=U_=STQ]U]Y_=]U=JS_[Q�U=HVYQ[ZPUV=Y}=̂VU\ZU_|=�ZT�ZP}Y=�SUT[Q]U]Y_=Y=Y_XY�Q�Q�U�ZY_=]Y_�PQ[U_=TZ_=̂TY̧Z_=L=Y=L~̂=]Y_[Y=Y]Q[UV>=EUPU=�QT_
]Y=�Z[U�UZ=Y=PY\Q_[PZz=ÁÂ@<@ACÃ=D:=w�SUPYT[U=Y=_Y[Yx=YTVU�Y_=]Y=U�Y__Z=U=LT[YPTY[=Y}=�UT]U=�UP\U|=�Z}=�S_[Z=}YT_UVÃ=ÁÂ@<@ACÃ=D:=w�SUPYT[U=Y=_Y[Yx=U[Q�U�ZY_Ã
ÁÂ@<@ACÃ=̂[Y=�=wZQ[Zx=}S]UT�U_=]Y=YT]YPY�Z=U=�U]U=<A=w]Z�Yx=}Y_Y_
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,-./,0.-/12333,4567879:;<=>7?7=@A<>7>B7=CA9DB
E;F<

BGH BGH ;I , =J>5KK.6L1M3333=J>5KK.6L1M3333 312,3253,L
31N3LN3L

OPQRSTUVWXOPYZ[\Z]ZX]WX̂ _̀PYWX̂aPSYZ]WbX<cdeef>g>Ahidjhdi>klmdn>opghqg>Egjrgs

tZuRPQXoDveN>nghcde>cfH>w>hg>xjdhid>xfjgH>dycnz{qfe>|dnf>|jdrfdGjfs

}Z[WSX]WXtZuRP ~����~�� OZYZ��WSZX�P�TQYSW

=J>5KK.6L1M3333 ,-./,0.-/12333,456 ,K2,3253,L>,0N30N5LN-1-

=J>5K/.133M3333 31.3KL.66,2333,435 ,K2,3253,L>,0N30N5LN-1-

=J>5K/.-LLM3333 31.3KL.66,2333,435 ,K2,3253,L>,0N5LN,LN5,/

=J>5K/.-L1M3333 31.3KL.66,2333,435 ,K2,3253,L>,0N/KN3-N55/

=J>5K/.-L-M3333 31.3KL.66,2333,435 ,K2,3253,L>,0NK5N55N-33

=J>5K/.-L6M3333 31.3KL.66,2333,435 ,K2,3253,L>,0NK/N,6NL/-

=J>5K/.-LKM3333 31.3KL.66,2333,435 ,K2,3253,L>,0NK0N05N6/3

=J>5K/.-L0M3333 31.3KL.66,2333,435 ,K2,3253,L>,0NK6NK-N513

=J>5K/.-L/M3333 31.3KL.66,2333,435 ,K2,3253,L>,KN3KN,LN30-

=J>5K/.-L5M3333 31.3KL.66,2333,435 ,K2,3253,L>,KN31N5/N053

=J>5K/.-L3M3333 31.3KL.66,2333,435 ,K2,3253,L>,KN3LNK,N-/-

�VWXP�TQYP�X[ZuRPQX]PX]PQP��ZYPX������X�ZSZXWXTYP�

OPQP��ZYPX]PXtZuRPQX����

~���~��� OZYZ��WSZX�uTRTZ[XOPQP��ZYP OZYZ��WSZX�TuZ[XOPQP��ZYP �TY�ZUVWX]WXtZuRP }Z[WSX]WXtZuRP

,-./,0.-/12333,456 ,K2,3253,L>,KN5/N05N1/- ,K2,3253,L>,KN//N05N1/- ;dH|f>|gjg>dhmGf>qd>nghcd>dy|Gjfz 4

��PuYWQX]WX�YP�

��PuYW OZYZ _̂QPS�ZU�PQ

<vdjif
,K2,3253,L
,0N31NK3

AidH>gvdjif.

AHGh�hcGg>qd>7hcdjjgHdhif
,K2,3253,L
,0N5,NK-

pgiGqg>GHGhdhid.>Fgig2�fjg>GHGh�hcGgN>,K2,3253,L>,0NK,NK-.

<rzgjqghqf>9fhmfcg��f
-,-0

,K2,3253,L
,KN55N,6

<rzgjqghqf>cfhmfcg��f>-,-0

Ah{cGf>qf>qdedH|gid
,K2,3253,L
,KN5/N05

AidH>dei�>dH>,�>qdedH|gid>-,-0M>grzgjqghqf>nghcd.

7hcdjjgHdhif>qf>qdedH|gid
,K2,3253,L
,KN/0N,K

AidH>idmd>f>,�>qdedH|gid>-,-0>dhcdjjgqf>�e>,KN//N05>qd>,K2,3253,L.>D>idH|f>dy|Gjfz>d>f>nghcd>h�f>xfG>dhmGgqf>|dnf
xfjhdcdqfj>7879:;<=>7?7=@A<>7>B7=CA9DB>E;F<M>9?I�29I�N>,-/,0-/1333,56

7hcdjjgqf
,K2,3253,L
,KN/0N,K

AidH>dhcdjjgqf

<vdjizjg>qf>|jg�f>qd
9fhmfcg��f>4><hdyf

,K2,3253,L
,KN06NK3

9fhmfcgqf>|gjg>dhmGf>qd>ghdyf>f>xfjhdcdqfj>C7EDD>?7;>E;F<M>9?I�29I�N>31.3KL.66,2333,435.

7hcdjjgHdhif>qf>|jg�f>qd
9fhmfcg��f>4><hdyf

,K2,3253,L
,-N/5N0-

7hcdjjgqf>f>|jg�f>qd>9fhmfcg��f>qd><hdyf>|dnf>xfjhdcdqfj>C7EDD>?7;>E;F<M>9?I�29I�N>31.3KL.66,2333,435.

<cdGid
,62,3253,L
,6N3-N5/

<cdGid>GhqGmGqzgn>qg>|jf|feig.>�fjhdcdqfjN>C7EDD>?7;>E;F<M>9?I�29I�N>31.3KL.66,2333,435M>|dnf>Hdn�fj>nghcd>qd>=J
5K/.-L3M3333>d>cfH>mgnfj>hdrfcGgqf>g>=J>5K/.--/M,533.>kfiGmfN>mgnfj>g�zeigqf

�gvGnGigqf ,62,3253,L �gvGnGig��f>dH>rjz|f>qd>|jf|feige.>�fjhdcdqfjN>C7EDD>?7;>E;F<>4>9?I�29I�N>31.3KL.66,2333,435
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3456789:;7<69=;7=>?7:6@76A7BCA:56DEAE6569;7<

F

GA5BE6@76H7=:EI7=:

JE;E H7=:EI7<

KLMNOMPLO -QR-0RS0-TF-U/0Q/S- VLWXYWZF[P\P]Ŷ]M_F̀OYF]YLaMbFcM\dYLOFLMỲML]OFOFeLMWM̂]MFeLMNfOFMdM]LĝP\Ob

KLMNOMPLO -QR-0RS0-TF-U/0./Uh ijklmno/FoF\LMaM̂\PYpM̂]OFqr̂ ]OFYOFeLOsMaOLFaOFWPW]MpYFPpedP\YF̂YFLMWeÔWỲPdPaYaMFdMNYdFaOFdP\P]Ŷ]MFMFYFeLMWr̂ tfO
aMFWrYF\YeY\PaYaMF]u\̂P\YFeYLYFLMYdPvYtfOFaYWF]LŶWYtwMWFP̂MLM̂]MWFYOFeLMNfOF̂YFxOLpYFMdM]LĝP\YFXijbF2yFzF.yFcM\LM]O

ŷFQbUQ0R0Qb

KLMNOMPLO -QR-0RS0-TF-U/01/00 ijklmno/FVLbXYZF[P\P]Ŷ]M_F{bV|FaMsML}FY\OpeŶ~YLFYWFOeMLYtwMWF̂OFWPW]MpYFMdM]LĝP\OFarLŶ]MFOFeLO\MWWOFdP\P]Y]�LPO_
LMWeÔWỲPdPvŶaO�WMFeMdOFĝrWFaM\OLLM̂]MFaYFeMLaYFaMF̂MN�\POWFaPŶ]MFaYFP̂ÒWMLs�̂\PYFaMF�rYPW�rMLFpM̂WYNM̂W

MpP]PaYWFeMdOFWPW]MpYFOrFaMFWrYFaMW\ÔM�fOFXYL]bF-2y_FP̂\PWOF�{_FaOFcM\LM]OFQbUQ0RS00QZ

KLMNOMPLO -QR-0RS0-TF-U/01/0T ijklmno/FiFaM\dYLYtfOFxYdWYFLMdY]PsYFYOF\rpeLPpM̂]OFaOWFLM�rPWP]OWFaMF~ỲPdP]YtfOFMFK�oKoVji_FWrqMP]YL}FOFdP\P]Ŷ]MF�W
WŶtwMWFeLMsPW]YWF̂OFkaP]YdFMpFLMxML�̂\PYbFX{k�Fi���cnoF1QURS0-QFj��Zb

VPW]MpY -QR-0RS0-TF-U/S-/Q1 oXWZF�]MpX̂WZF-FMW]}XfOZFMpFPpP̂�̂\PYFY]uF-U/Q-FaMF-QR-0RS0-T_FYe�WFPWWOFM̂]LYL}XfOZF̂OFM̂\MLLYpM̂]OFYdMY]�LPOb

VPW]MpY -QR-0RS0-TF-Q/SS/-. oFP]MpF-F]MsMFeYL]P\PeYtfOFaMFMpeLMWYWF�rMFY]M̂aMpFOWFLM�rPWP]OWFMW]ỲMdM\PaOWF̂OWFP̂\PWOWF�_F��FMF���FaOFYL]bQyFaO
cM\LM]OF1-1UFaMF-SR0QRS0-0FMFeOaML}F]MLFaMWMpeY]MFaOWFdŶ\MWFYe�WFOFM̂\MLLYpM̂]OFaMF]OaOWFOWFP]M̂WbF�dP�rMFMp

�cMWMpeY]MF�kRkkKR1-1U�FMFpŶ]M̂~Yp�WMF\ÔM\]YaOWb

VPW]MpY -QR-0RS0-TF-Q/SS/-. oXWZFP]MpX̂WZF-F]ML}XfOZFaMWMpeY]MXWZF�kRkKKFOrF1-1UFaOXWZFdŶ\MXWZbF�dP�rMFMpF�cMWMpeY]MF�kRkKKR1-1U�FM
pŶ]M̂~Yp�WMF\ÔM\]YaOWb

VPW]MpY -QR-0RS0-TF-Q/S2/US oFP]MpF-F]ML}FaMWMpeY]MF1-1UFaOXWZFdŶ\MXWZbF�dP�rMFMpF�cMWMpeY]MF�kRkKKR1-1U�b

VPW]MpY -QR-0RS0-TF-Q/S2/US VLbF�OL̂M\MaOLFk�k��ji�Fklk���iFkFVk�{��oVF[jci_F�lK�R�K�/F-12-U12h000-S._FMpF\rpeLPpM̂]OFYOFcM\LM]OF1-1U
aMF-SR0QRS0-0_FsO\�FeOaML}FM̂sPYLFOrFaMWPW]PLFaMFYeLMWM̂]YLFdŶ\MFxP̂YdFeYLYFOFP]MpF-_FP̂xMLPOLFOrFPNrYdFYOFdŶ\M

sM̂\MaOL_FY]uF�WF-Q/22/USFaMF-QR-0RS0-TbFi\MWWMFYFxYWMFaMFdŶ\Mb

VPW]MpY -QR-0RS0-TF-Q/ST/S0 VLbF�OL̂M\MaOLFk�k��ji�Fklk���iFkFVk�{��oVF[jci_F�lK�R�K�/F-12-U12h000-S._FMpF\rpeLPpM̂]OFYOFcM\LM]OF1-1U
aMF-SR0QRS0-0_FYdML]YpOWF̂OsYpM̂]MF�rMFsO\�FeOaML}FM̂sPYLFOrFaMWPW]PLFaMFYeLMWM̂]YLFdŶ\MFxP̂YdFeYLYFOFP]MpF-_FP̂xMLPOL

OrFPNrYdFYOFdŶ\MFsM̂\MaOL_FY]uF�WF-Q/22/USFaMF-QR-0RS0-TbFi\MWWMFYFxYWMFaMFdŶ\Mb

VPW]MpY -QR-0RS0-TF-Q/2U/-Q oFP]MpF-F]MsMFOF-yFaMWMpeY]MF1-1UFM̂\MLLYaOF�WF-Q/22/USFaMF-QR-0RS0-TbFoF]MpeOFM�ePLOrFMFOFdŶ\MF̂fOFxOPFM̂sPYaO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6263 - TRE-AL/PRE/PREG

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA
PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro,
com a juntada da Portaria de sua
nomeação?

X  0609129

II- Lances ----- ------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------

2 - A abertura da sessão ocorreu no
horário previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances
iguais, prevaleceu aquele que foi
recebido e registrado primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi
encaminhada, pelo sistema eletrônico,

PROPOSTA: 0609177

CONFORMIDADE  DE PROPOSTA
TI: 0609179
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contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso,
para obtenção de melhor proposta,
observando o critério de julgamento?

X  
TI: 0609179

CONFORMIDADE UNIDADE
CONTÁBIL - ANÁLISE BALANÇO
PATRIMONIAL REQUISITO
HABILITAÇÃO : 0609545

5 – Foram negociadas condições
diferentes daquelas previstas no
edital?

 X  

6 – Havendo planilha de custos, esta
foi analisada? X  

COFERÊNCIA DE PREÇOS MÁXIMOS
ADMINITOS ANUAL CONFORME
ANEXO I-A. APRESENTADO NA
PROPOSTA.

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?

  PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4
DO EDITAL

8 -Foi conferida a preferência,
nas aquisições de bens e serviços
de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91,
quando aplicável?

-- --- OBJETO NÃO EXIGE

9-A proposta está em
conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital?

X  CONFORME EVENTOS ANEXOS NO
ITEM 4 

10 – Tendo havido a exigência da
apresentação de documentação
complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações
etc.), a referida documentação foi
apresentada?

X  

 

CERTIDÃO FALÊNCIA E
CONCORDATA  - 0609746- ITEM 12
LETRA d.2 Edital

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO À
PROPOSTA DE PREÇOS  -
EXIGÊNCIA ITEM 12 letra "d"  Edital 

 

11 – Após a verificação de
conformidade acima, a classificação
das propostas apresentou- X  
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das propostas apresentou-
se adequada?  

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado
é compatível com os preços
praticados no mercado?

X  
CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DA
UNIDADE RESPONSÁVEL
RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO
NA FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação ----- ------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------

15- A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF com os seus
dados relativos à regularidade fiscal
válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG 0609739

COMPLEMENTAÇÃO RECEITA
ESTADUAL 0609748 OBS. CONRATO
SERVIÇOS, EDITAL NÃO DEVERIA
EXIGIR..EXCLUSIVO MUNICIPAL

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
- ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU
MUNICIPAIS X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO
SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento
relativo à regularidade fiscal
desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a
documentação atualizada

  
NÃO FOI NECESSÁRIO- CONSULTA
PELO PREGOEIRO, CONFORME ITEM
15

CERTIDÕES CONSOLIDADAS:  DOC.
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16 – Constam nos autos Certidão
negativa de Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES CONSOLIDADAS:  DOC.
CONTEMPLA - TRABALHISTA, TCU,
CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA: 0609733

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0609752

18 – Consta nos atuos os seguintes
documentos /consulta quando for o
caso?

-----
-- ------ ------------------------------------------------

-----------------------------------------

18.1 – Declaração de inexistência de
fatos supervenientes e impeditivo; X  0609729

18.2 – Declaração que a empresa não
emprega menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de
independente de proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra
como Microempresa ou empresa de
pequeno porte;

X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros
impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência;

  CONFORME DOC. ANEXO ITEM 16

18.6- Certidão negativa de inidôneos
do TCU (art. 46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 16

18.7-Há alguma outra exigência do
edital (no tocante à habilitação) não
contemplada por este Papel de
Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos
exigidos foram apresentados nos
prazos estabelecidos no edital

  

O EDITAL NÃO ESTABELECE
PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. O PREGOEIRO
DETERMINA O ENCAMINHAMENTO
CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE.
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CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA ----- ------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------

20- A ata contém os seguintes
elementos: licitantes
participantes, propostas
apresentadas e lances ofertados na
ordem de classificação, aceitabilidade
da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  NÁO OCORREU RECURSO

21- A ata encontra-se assinada pelo
pregoeiro e pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA ELETRONICAMENTE
PELO PREGOEIRO. RATIFICO
A  PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO
COMO EQUIPE DE APOIO

ATA PREGÃO 56/2019  - 0609749

 

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   NÃO OCORREU RECURSO
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Tribunal, respeitando o prazo de 05
(cinco) dias úteis?

27- Houve manifestação do
Presidente (ratificando a decisão
tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de
05(cinco) dias úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do
pregoeiro, o fato foi comunicado aos
licitantes?

  NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de
recursos, houve a adjudicação, pelo
pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  TERMO DE ADJUDICAÇÃO: 0609754

30- Havendo interposição de recurso,
houve a adjudicação e homologação
do objeto licitado ao licitante vencedor
pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais
relatórios extraídos do comprasnet
(proposta e resultado por fornecedor)
e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta - ANEXO DOC. ITEM 4

Resultado Fornecedor -  0609750

 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 16/10/2019, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609757 e o código CRC C71360E5.

0000953-93.2019.6.02.8000 0609757v4
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PROCESSO : 0000953-93.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : PE nº 56/2019. Registro de Preços. Internet em banda larga.

 

Parecer nº 2206 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

Pregão Eletrônico nº 56/2019 (SRP)
 

Objeto: Prestação de serviço de enlace de acesso à
Internet em Banda Larga, para as unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, conforme quantidades e especificações descritas
nos Anexos I e I-A deste edital (0601662).

 
Licitante vencedor:
1. VELOO NET LTDA,  CNPJ Nº 08.059.661/0001-

02,  pelo melhor lance negociado no valor global de R$
253.773,12 (duzentos e cinquenta e três mil setecentos e
setenta e três reais e doze centavos), para os seguintes
serviços:

 
 
 
 

Serviço Qtde Unitário Mensal Global
Enlaces de acesso à

Internet Banda Larga 47 R$
258,33

R$
12.141,51

R$
145.698,12

Instalação de ativações 47 R$
1.965,00 - R$

92.355,00
Mudança de endereço de

enlace 8 R$
1.965,00 - R$

15.720,00

Total R$
253.773,12

 
 
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 Nº
6263 - TRE-AL/PRE/PREG (0609757),  fundamentada
nos documentos colacionados aos autos, incluindo-se aí
Portaria designativa de sua nomeação (0609129).

Acerca da reserva de crédito, registramos que a
Secretaria de Administração (0585002) assinalou que a futura
ata de registro de preços será gerenciada considerando as
programações da Unidade demandante e as respectivas
disponibilidades orçamentárias, o que nos remete à faculdade
prevista no § 2º do art. 7º, do Decreto nº 7.892/2013..
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Observado quanto à análise de conformidade
técnica da proposta às exigências do Edital pela
Unidade demandante - COINF (0609194).

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.

   
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo. 
À Diretoria-Geral.  
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório, na

modalidade pregão eletrônico.

ItemQuestionário
Sim
Não
N/A

Evento

1 Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II SIM Comprasnet (30/09/19) - 0601666

DOU (02/10/19) - 0603148

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela
legislação?
Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação
local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e
jornal de grande circulação regional ou nacional)
Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Comprasnet (30/09/19) - 0601666
DOU (02/10/19) - 0603148

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM Publicação (02/10/19) - 0603148
Ata Pregão (15/10/19) - 0609749

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro
dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos lances ofertados
na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da
habilitação e dos recursos porventura interpostos, respectivas análises e
decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão (0609749)

5 O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII. SIM Termo de Adjudicação (0609754)

6 O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30. SIM

Termo de Adjudicação (0609754)
Resultado por fornecedor
(0609750)

SICAF - 0609739
Vencida: Receita estadual 
Receita estadual - 0609748
Municipal vencida, não sendo
exigida pelo edital.

Certidão trabalhista - (0609733 -
pág. 1)

Consulta consolida - NADA
CONSTA (0609733 - página 2):
TCU - Licitantes indicônetos;
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7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por
cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em
órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado
com o art. 32.

NÃO

CNJ - CNIA - Cadastro Nacional de
condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa e
Inegibilidade;
Portal da Transparência - Cadastro
Nacional  de Empresas Inidôneas e
Suspensas; CNEP - Cadastro
Nacional de Empresas Punidas;
 
Comprasnet (0609729)
Dec. concordância com Edital;
Dec. elaboração independente da
proposta;
Dec. microempresa;
Dec. menor;
Dec. inex. fato superveniente;
Dec. não trab. forçado;
Dec. acessibilidade;
Dec. cota de aprendizagem;
 
Certidão negativa de falência,
recuperação judicial e concordata
(0609746)
 
Qualificação econômico-financeira
(0609545)

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 0609177

10
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura
contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com a
União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e
CEIS)?

NÃO
Portal da transparência - NÃO
CONSTA
CADIN - 0609752

 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 17/10/2019, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 17/10/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609814 e o código CRC BAAAFBCA.

0000953-93.2019.6.02.8000 0609814v27
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando a prestação de

serviço de enlace de acesso à Internet em Banda Larga para as
unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme quantidades e
especificações descritas nos Anexos I e I-A do respectivo
edital (0601662).

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 2206 (0609814), 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
18/10/2019, às 08:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610374 e o código CRC 4061EBCE.

0000953-93.2019.6.02.8000 0610374v1
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PROCESSO : 0000953-93.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 56/2019. Internet banda larga.

 

Decisão nº 3139 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em

vista o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão
(0609814), que atestou a legalidade de todo o certame,
HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o
resultado do Pregão Eletrônico n.° 56/2019, em conformidade com a
Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0609749), cujo objeto é o
registro de preços para a contratação de empresa especializada em
prestação de enlace de acesso à internet em banda larga de acordo
com as especificações do Edital do Pregão, que foi adjudicado à
empresa VELOO NET LTDA, CNPJ nº 08.059.661/0001-02,
sendo a contratação pelo melhor lance no valor global de R$
253.773,12 (duzentos e cinquenta e três reais, setecentos e
setenta e três reais e doze centavos).

 
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 as providências que

se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 22/10/2019, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610577 e o código CRC 0A8DFE6E.

0000953-93.2019.6.02.8000 0610577v3
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23/10/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=812296&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00056/2019 (SRP)

Às 16:27 horas do dia 23 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 0000953-93.2019,
Pregão nº 00056/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Acesso a Internet Móvel (Banda Larga)
Descrição Complementar: Enlaces de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas. Este item engloba: 47 enlaces por doze meses, 47 instalações de enlace e 8 mudanças de endereço de enlace.
UNIDADE: LOTE COMPLETO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Gigabyte
Valor estimado: R$ 255.698,1200 Situação: Homologado

Adjudicado para: VELOO NET LTDA , pelo melhor lance de R$ 253.790,0000 , com valor negociado a R$
253.773,1200 e a quantidade de 1 Gigabyte .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 16/10/2019
16:47:06 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VELOO NET LTDA, CNPJ/CPF:
08.059.661/0001-02, Melhor lance: R$ 253.790,0000, Valor Negociado: R$

253.773,1200

Homologado 23/10/2019
16:27:30

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2019.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

convocação do adjudicatário para assinatura da ata de rgistro
de preços.

Destaco que há convocação de cadastro de reserva
aberta até amanhã, dia 24.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/10/2019, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613005 e o código CRC 8668D8B7.

0000953-93.2019.6.02.8000 0613005v1
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Presidência da República

Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias

com as seguintes características:

Data de envio: 23/10/2019 17:58:04

Origem: Setor de Licitações e Contratos

Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE

Ofício: 5563587

Data prevista de publicação: 24/10/2019

Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3

Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício

Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de

matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm)
Valor

12131491
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 56-2019 -

VELOO NET LTDA.rtf

2c8ea9b8e8d281f6

942e07791a340066
4,00

R$

132,16

Total da matéria 4,00
R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00
R$

132,16

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5563587

1 de 1 23/10/2019 17:58
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 0022024-92.2019.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 3623/2019, torna público que o Diretor-

Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento licitatório do
Pregão Eletrônico nº 022/2019-RP, Registro de Preços para aquisição de microcomputador
de alto desempenho - Workstation, adjudicados os lotes 01 e 02 à empresa TORINO
INFORMÁTICA LTDA., com o valor unitário do equipamento de R$ 5.390,00. Torna público,
ainda, que o Diretor-Geral verificou que há indícios de descumprimento à Lei do Pregão,
uma vez que a licitante não observou a obrigatoriedade no cumprimento de cláusulas
editalícias, por parte da empresa FB Borges Equipamentos - Eireli - ME. Conforme os
postulados legais e constitucionais que conferem ao administrado o cumprimento dos
princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como o que estabelece o art. 87, § 2º,
da Lei nº 8.666/1993, o Diretor-Geral concedeu às referidas empresas o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para, querendo, a apresentação de defesa prévia.

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 0038762-92.2018.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 3623/2019, torna público que o Diretor-

Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento licitatório do
Pregão Eletrônico nº 001/2019, para prestação de serviços técnicos especializados em
Segurança da Informação (SI), para ferramentas de segurança das estações de trabalho e
servidores de rede, abrangendo atualização, manutenção, suporte e administração,
adjudicado à empresa Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli,
com o valor total mensal de R$ 12.038,00.

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 0028497-94.2019.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 3.623 de 13/08/2019, torna público que

o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 025/2019, Registro de Preços para aquisição de fita de
arquear para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, adjudicado o lote à empresa
Aparecida Augusta Ferreira Barba no valor unitário de R$ 190,00.

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019

PROCESSO SEI Nº 0030905-92.2018.4.03.8000
Objeto: Contratação de empresa especializada com o fornecimento de mão de obra e de
materiais em sistema "Turn key job" para adequação dos fusíveis e barramentos da cabine
de entrada de energia, por meio da substituição de 12 fusíveis limitadores tipo PDL de
1500A por outros 12 fusíveis de 3000A no prédio do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região. Obtenção do edital: 25/10/2019, a partir das 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo -
SP - CEP 01310-945.

Informações através dos telefones: (11) 3012-1072/1073/1074, das 11h00 às
19h00. Recebimento das propostas: até 12/11/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 12/11/2019, às 11h30.

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
GIOVANI RINALDI

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019

PROCESSO SEI Nº 0002625-77.2019.4.03.8000
Objeto: Aquisição de pistolas de calibre 9 mm, tamanhos compacta e subcompacta.
Obtenção do edital: a partir de 25/10/2019, às 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo -
SP - CEP 01310-945.

Informações através dos telefones: (11) 3012-1674/1074/1072, das 11h00 às
19h00. Recebimento das propostas: até 11/11/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 11/11/2019, às 11h30.

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
GIOVANI RINALDI

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2019

PROCESSO SEI Nº 0030831-04.2019.4.03.8000
Objeto: Aquisição, com instalação, de oxímetro de pulso portátil de mesa, e de
cardioversor bifásico portátil.
Obtenção do edital: 25/10/2019, a partir das 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo -
SP - CEP 01310-945.

Informações através dos telefones: (11) 3012-1674/1074/1075, das 11h00 às
19h00. Recebimento das propostas: até 11/11/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 11/11/2019, às 11h30.

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
LUIS FERNANDO FERNANDES VIEIRA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019-RP

PROCESSO SEI Nº 0037736-25.2019.4.03.8000
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviço de emissão de Certificados Digitais,
padrão ICP-Brasil, para pessoas físicas, jurídicas e equipamentos de rede, com serviço de
visitas técnicas e fornecimento de dispositivos do tipo token USB para armazenamento de
certificado digital. Obtenção do edital: 25/10/2019, a partir das 14h00, no endereço
eletrônico http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e
Licitações, situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São
Paulo - SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1075/4/3, das
11h00 às 19h00.

Recebimento das propostas: até 11/11/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.

Abertura das propostas: 11/11/2019, às 11h30.

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2019 - UASG 90030

Nº Processo: 0008364-04.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
coleta, transporte e entrega de materiais de forma organizada.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 24/10/2019 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha,
300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00048-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 24/10/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
08/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor-Geral

(SIASGnet - 23/10/2019) 90030-00001-2019NE500106

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2019 - UASG 90030

Nº Processo: 0005891-45.2019. Objeto: Fornecimento e instalação de guarda-corpos a
serem instalados na cobertura do Edifício Anexo do TRF 4ª Região.. Total de Itens Licitados:
1. Edital: 24/10/2019 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da
Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00049-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 24/10/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
08/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor-Geral

(SIASGnet - 23/10/2019) 90030-00001-2019NE500106

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0001248-94.2018.6.01.8000. ARP n.º 29/2019. Pregão Eletrônico SRP n.º
35/2019. Fornecedores: SET Computadores e Serviços Ltda, CNPJ: 65.147.399/0001-83-
Item 01; Seginfo Comércio e Serviços Empresariais Eireli-ME, CNPJ: 05.807.475/0001-08 -
Item 02; Metta Distribuidora Eireli, CNPJ: 33.788.611/0001-03 - Item 03; CMK Automação
Eirelli - EPP, CNPJ: 22.416.068/0001-99 - Item 04. Validade: 24/10/2019 a 24/10/2020.

. Item D ES C R I Ç ÃO UNID QUANT V.UNIT TOTAL (R$)

. 01 Monitor - 23 polegadas Unid 50 987,86 49.393,00

. 02 Impressora - A3 Unid 20 3.442,98 68.859,60

. 03 Impressora - Jato de Tinta Unid 20 2.498,91 49.978,20

. 04 Impressora - Térmica Unid 20 1.653,75 33.075,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 11-A/2019; Proc. SEI nº 0004109-89.2019.6.02.8000; PE nº 44/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 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: 11/10/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - processamento
de dados (Toner); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 44/2019, no
site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de
Preços); J. L. MARTINS INFORMÁTICA-ME CNPJ 23.186.928/0001-08, Item 1, NELPRINT/NP
D205L, Unidade, 50, R$ 49,84, R$ 2.492,00;

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2019

Processo Administrativo SEI nº 0000953-93.2019.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente, no exercício da

Presidência do TRE/AL, homologou, em 22/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº
56/2019, cujo objeto é o registro de preços para a contratação de empresa especializada
em prestação de enlace de acesso à internet em banda larga, que foi adjudicado à
empresa: VELOO NET LTDA, CNPJ nº 08.059.661/0001-02, pelo valor global de R$
253.773,12, convocando a empresa para a assinatura da Ata de Registro de Preços, com
arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0002996-03.2019. Objeto: Registro de Preços de material permanente -
bebedouros de água.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 24/10/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00066-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 24/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 22/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0005276-44.2019. Objeto: Aquisição de pneus novos, com instalação, nos
veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
especificações descritas no Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 24/10/2019
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00067-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 24/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/11/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 22/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000809-22.2019. Objeto: Prestação de serviço com fornecimento de material
e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que será instalada na atual
sede do TRE/AL, conforme especificações descritas nos Anexos do Edital.. Total de Itens
Licitados: 11. Edital: 24/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-
5-00068-2019. Entrega das Propostas: a partir de 24/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/11/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 22/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0006877-85.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - material de
copeiragem, conforme especificações constantes no Anexo I-A do Edital.. Total de Itens
Licitados: 21. Edital: 24/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-
5-00069-2019. Entrega das Propostas: a partir de 24/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/11/2019 às 14h30 no site
www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 23/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019 - UASG 70029

Nº Processo: 0002124-58.2019. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição
de material permanente (mobiliário).. Total de Itens Licitados: 42. Edital: 24/10/2019 das
12h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Bairro Central - Macapá/AP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00019-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 24/10/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
07/11/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 23/10/2019) 70029-00001-2019NE000115

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 27/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: B EAT R I Z
BRUST DE SOUZA - ME, CNPJ 22.327.937/0001-09. Objeto: Bandeja aço inox, sel alças, 480
mm x 320 mm (90 UN), valor unitário R$ 36,80; Coador de pano (150 UN), valor unitário
R$ 7,10; Mexedor plástico tipo palheta, 11 cm de comprimento (250 PCT), valor unitário R$
5,19; Xícara de porcelana, cor branca, 75 ml com pires (960 UN), valor unitário R$ 8,60.
Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 28/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: CO M E R C I A L
TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ 22.906.038/0001-60. Objeto: Acendedor
multiuso (160 UN), valor unitário R$ 29,99; Kit ligação flexível para instalação de gás,
mangueira com malha em aço inoxidável (15 UN), valor unitário R$ 50,57; Porta copos,
material aço inox, formato redondo, 12 cm de diâmetro (8 PCT), valor unitário R$ 152,98;
Porta-filtro para filtro de papel nº 102, valor unitário R$ 25,43. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 29/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: JGB DA
AMAZONIA EIRELI, CNPJ 15.811.644/0001-37. Objeto: Copo descartável, material isopor
(EPS), 180 ml (1.600 PCT), valor unitário R$ 2,67; Copos descartáveis, tipo PP
(polipropileno), 200 ml, valor unitário R$ 2,36. Validade do Registro: de 24/10/2019 a
23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 30/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: JR
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ 01.631.853/0001-94. Objeto: Bule
inox, capacidade 1 litro (6 UN), valor unitário R$ 116,96. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 31/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: LG FURTADO
BRAGA ME, CNPJ 23.917.074/0001-92. Objeto: Copos descartáveis, tipo PP (polipropileno),
80 ml (2.500 PCT), valor unitário R$ 2,21; Garrafa térmica inox de 2,2 litros (200 UN), valor
unitário R$ 131,11; Garrafa térmica inox de 1~1,2 litros (350 UND), valor unitário R$
107,66; Guardanapos de papel, FOLHA SIMPLES (2.880 PCT), valor unitário R$ 0,64.
Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 32/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: NB
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ
20.425.201/0001-48. Objeto: Porta copos, material aço inox, formato redondo, 9 cm de
diâmetro (90 PCT), valor unitário R$ 45,63. Validade do Registro: de 24/10/2019 a
23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 33/2019. Processo nº 2077/2019-SAO contratada: R G XAVIER
GUIMARAES EIRELI - EPP, CNPJ 32.969.749/0001-38. Objeto: Toalha de papel folha dupla,
picotada e aerada, branca (1.360 PCT), valor unitário R$ 2,89. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 82/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: S DE O
PEDROSA - ME, CNPJ 03.987.907/0001-84. Objeto: Pasta aba e elástico, formato 240 x 350
mm, em papel cartão duplex (4.000 UND), valor unitário R$ 1,24; Pasta A-Z lombo largo
(1.000 UND), valor unitário R$ 8,18. Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 83/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: R DA  S
AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CNPJ 04.003.942/0001-84. Objeto: Borracha
vinílica branca, com capa plástica protetora (960 UND), valor unitário R$ 0,60; Caneta
corretiva multiuso, ponta de metal sistema squeeze (960 UND), valor unitário R$ 2,00;
Caneta esferográfica, tinta preta (200 CX), valor unitário R$ 16,65; Caneta esferográfica,
tinta vermelha (60 CX), valor unitário R$ 17,00; Caneta para CD permanente cor preta,
ponta com escrita 1,0 mm (40 CX), valor unitário R$ 15,80; Caneta para CD permanente cor
vermelha, ponta com escrita 1,0 mm (40 CX), valor unitário R$ 15,00; Pincel marcador para
quadro branco, com tinta preta (20 CX), valor unitário R$ 13,00; Pincel marcador para
quadro branco, com tinta verde (20 CX), valor unitário R$ 14,00; Pincel marcador para
quadro branco, com tinta vermelha (40 CX), valor unitário R$ 14,00; Pasta A-Z lombo
estreito (1.000 UND), valor unitário R$ 7,00; Pasta plástica aba e elástico, em polipropileno
(2.000 UND), valor unitário R$ 1,12; Pasta plástica tipo L, formato A4 (150 UND), valor
unitário R$ 0,40; Prendedor/presilha metálica para crachá, tipo jacaré (20 PCT), valor
unitário R$ 39,00; Tinta preta para pincel/marcador permanente (240 FR), valor unitário R$
2,60; Tinta verde para pincel/marcador permanente (240 FR), valor unitário R$ 3,00; Tinta
vermelha para pincel/marcador permanente (240 FR), valor unitário R$ 2,65. Validade do
Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 84/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: DIONNES DA
S GAMA, CNPJ 09.010.591/0001-52. Objeto: Caneta esferográfica retrátil com tinta PRETA
(250 CX), valor unitário R$ 24,14. Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 85/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: T DA S
LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ 10.847.885/0001-12. Objeto: Apontador
manual para lápis com depósito retangular (480 UND), valor unitário R$ 0,55; Caneta
esferográfica, tinta azul (1.000 CX), valor unitário R$ 16,60; Caneta fixa bolinha, com fita
dupla face, para balcão com corrente de metal (300 UND), valor unitário R$ 19,80; Caneta
marca texto, com tinta fluorescente cor amarela (240 CX), valor unitário R$ 9,05; Caneta
marca texto, com tinta fluorescente cor laranja (120 CX), valor unitário R$ 9,00; Caneta
marca texto, com tinta fluorescente cor violeta (120 CX), valor unitário R$ 9,50; Caneta
para CD permanente cor azul, ponta com escrita 1,0 mm (40 CX), valor unitário R$ 19,90;
Caneta para CD permanente cor verde, ponta com escrita 1,0 mm (40 CX), valor unitário
R$ 17,90; Lápis preto cilíndrico grafite HB nº 2 (30 CX), valor unitário R$ 21,05; Lapiseira
recarregável 0.7 mm (480 UND), valor unitário R$ 2,01; Pincel atômico com tinta
permanente cor verde (100 CX), valor unitário R$ 15,20; Pasta ofício, em papel cartão
duplex (4.000 UND), valor unitário R$ 1,00; Pasta catálogo, cor preta, com 100 Envelopes
plásticos PP Grosso (20 UND), valor unitário R$ 9,18; Pasta ofício, em polipropileno, com
grampo trilho plástico (2.000 UND), valor unitário R$ 0,93; Pasta plástica aba e elástico,
lombo 30 mm, 235 x 350 mm (300 UND), valor unitário R$ 1,41; Pasta plástica aba e
elástico, lombo 25 mm, 180 x 245 mm (1.500 UND), valor unitário R$ 1,99. Validade do
Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 86/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: IDPROMO
COMÉCIAL EIRELI - EPP, CNPJ 17.791.755/0001-54. Objeto: Cordão para crachá
personalizado Impressão digital (2.000 UND), valor unitário R$ 2,65; Cordão para crachá,
personalizado impressão em Silkscreen (3.000 UND), valor unitário R$ 2,31;
Prendedor/ponteira para pendrive, Cor branca (3.000 UND), valor unitário R$ 0,4069;
Prendedor/ponteira para pendrive, Cor preta (3.000 UND), valor unitário R$ 0,4069.
Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 87/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: L.G.
FURTADO - ME, CNPJ 23.917.074/0001-92. Objeto: Caneta esferográfica escrita fina, tinta
azul (60 CX), valor unitário R$ 22,90; Caneta esferográfica escrita fina, tinta vermelha (10
CX), valor unitário R$ 24,19; Pincel marcador para quadro branco, com tinta azul (40 CX),
valor unitário R$ 17,19. Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 88/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: PAPER SHOP
COMERCIAL - LTDA, CNPJ 63.726.400/0001-07. Objeto: Apontador manual para lápis, tipo
mesa, com reservatório (80 UND), valor unitário R$ 23,90; Caneta marca texto, com tinta
fluorescente cor azul (120 CX), valor unitário R$ 9,22; Caneta marca texto, com tinta
fluorescente cor rosa (120 CX), valor unitário R$ 9,38; Caneta marca texto, com tinta
fluorescente cor verde (120 CX), valor unitário R$ 9,19; Pincel atômico com tinta
permanente cor azul (400 CX), valor unitário R$ 13,98; Pincel atômico com tinta
permanente cor preta (200 CX), valor unitário R$ 11,48; Pincel atômico com tinta
permanente cor vermelha (200 CX), valor unitário R$ 11,17. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 89/2019. Processo nº 2210/2019-SAO contratada: H O L A N DA
PAPELARIA - EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-70. Objeto: Caneta esferográfica retrátil com
tinta azul (250 CX), valor unitário R$ 25,86; Caneta esferográfica retrátil com tinta
vermelha (125 CX), valor unitário R$ 28,73; Caneta esferográfica escrita fina, tinta preta (20
CX), valor unitário R$ 25,21; Grafite HB, 0,7 MM, tubo plástico com 12 minas (240 TUBO),
valor unitário R$ 0,74; Tinta azul para pincel/marcador permanente (480 FRASCO), valor
unitário R$ 3,99. Validade do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 112/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada: SCORPION
INFORMATICA EIRELI, CNPJ 04.567.265/0001-27. Objeto: HD Externo, 1 TB, cor preto, USB
3.0, taxa de transferência: ~5.0 GB (10 UND), valor unitário R$ 302,91. Validade do
Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 113/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada: SEGINFO
COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ 05.807.475/0001-08. Objeto: Cartão de
memória SDHC 8 GB (100 UND), valor unitário R$ 29,86. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 114/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada: FAMAHA -
COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.734.851/0001-07. Objeto: Apoio

de pulso para teclado, fabricado em gel, na cor preta, base antideslizante (500 UND), valor
unitário R$ 15,00; Conector de rede RJ45 macho, compatível com cabo UTP sólido e cabo
UTP flexível, CAT5E 568-C.2 RoHS, corpo Termoplástico não propagante a chama (10.000
UND), valor unitário R$ 0,14; Mouse Pad com apoio para pulso, formato ergonômico
ambidestro (500 UND), valor unitário R$ 10,51. Validade do Registro: de 24/10/2019 a
23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 115/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada:
INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ 10.807.978/0001-13. Objeto:
Leitor universal externo, tipo USB, com LED indicador, para cartões de memória (50 UND),
valor unitário R$ 18,64; Cabo extensor USB 2.0 (300 UND), valor unitário R$ 7,66. Validade
do Registro: de 24/10/2019 a 23/10/2020.

Ata de Registro de Preço nº 116/2019. Processo nº 5924/2019-SAO contratada: SOLARIS
TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ 11.099.588/0001-07. Objeto: Cabo de força novo padrão
Brasileiro, 3 pinos (2P+T - 250V), compatibilidade para monitor, PC e Eletrônicos,
certificado pelo INMETRO (150 UND), valor unitário R$ 11,76. Validade do Registro: de
24/10/2019 a 23/10/2020.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 

 Data de abertura:  15/10/2019 14:04
 Número da portaria:  120/2019
 Data de portaria:  20/03/2019
 Número do processo:  0000953-93.2019
 Número do pregão:  00056/2019 (SRP)
 Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de
serviço de enlace de acesso à internet em banda larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas.

    Item 1

Descrição: Acesso a Internet Móvel (Banda Larga)
Descrição Complementar: Enlaces de acesso à Internet em Banda Larga para as unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas. Este item engloba: 47 enlaces por doze meses, 47 instalações de enlace e 8 mudanças de endereço de enlace.
UNIDADE: LOTE COMPLETO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Gigabyte
Valor estimado: R$ 255.698,1200  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
08.059.661/0001-02 VELOO NET LTDA 1 R$ 253.773,1200

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 23/10/2019 16:27 Data/Hora Final: 24/10/2019 16:27
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 24/10/2019 19:16
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 253.773,1200
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

23/10/2019
16:27:30

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 23/10/2019
16:27 com data fim prevista para 24/10/2019 16:27 pelo valor de R$

253.773,1200.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

24/10/2019
19:16:40

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2019.
Com a juntada da ata do cadastro de reserva

(0613843), devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/10/2019, às 19:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613844 e o código CRC 25AE6FF2.

0000953-93.2019.6.02.8000 0613844v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019110800148
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000996, emitida em 29/10/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Infracorp Comércio e Serviço EIRELI. Objeto: Aquisição de ar condicionados
portáteis. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 449052.
Valor total do empenho: R$ 21.397,40 (vinte e um mil, trezentos e noventa e sete reais e
quarenta centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00281.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000846, emitida em 16/09/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: NABRAM COMÉRCIO LTDA. - ME. Objeto: Fornecimento e instalação de tampos
de vidro incolor para mesas, prateleiras em vidro, espelhos e vidros para divisórias e
paredes (Ata n.º 066/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 8.040,49 (oito mil e quarenta
reais e quarenta e nove centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00194.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática
S.A.; Objeto do 4 º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por
12 (doze) meses; Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa:
3.3.90.39.97; Data da assinatura: 30/10/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2015/00113; Contrato n.º
062/2015.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

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 material de consumo de
expediente, correspondente ao Pregão n.º 055/2019, assinado em 31/10/2019, com
vigência de 31/10/2019 a 30/10/2020, conforme subprocessos do P. A. n.º TRF2 - EO F -
2019/00184.

Foram celebradas as atas 107 a 109/2019, no valor global de R$ 1.931,00 cujas
íntegras podem ser consultadas por meio do
link:http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica/compras-contratos-atas-rp/ - ano
2019/ mês outubro.

PUBLIQUE-SE.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora da Secretaria Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo n.º 0004966-76.2019.4.03.8000 Espécie: Acordo de Cooperação Científica e
Acadêmica n.º 01.007.10.2019. Partícipes: Tribunal Regional Federal da 3.ª Região - TRF3,
CNPJ n.° 59.949.362/0001-76, Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3.ª Região, a
Fundação Getulio Vargas, CNPJ n.º 33.641.663/0001-44, por meio de sua Escola de Direito
do Rio de Janeiro. Objeto: Estabelecer parcerias de cunho científico e acadêmico entre as
partes signatárias, com o objetivo de intercambiar conhecimentos e práticas que possam
contribuir para o aprimoramento das instituições, por meio da promoção de atividades de
ensino e pesquisa. Fundamento Legal: Lei n.° 13.019/2014 e Decreto n.º 8.726/2016. Data
da Assinatura: 29/10/2019. Vigência:24 meses a contar da data da publicação, podendo ser
prorrogado por prazo não superior a 60 meses. Valor: Não haverá transferência de
recursos financeiros entre os partícipes. Signatários: pelo TRF3: Therezinha Astolphi Cazerta
(Desembargadora Federal Presidente), pela EMAG: José Marcos Lunardelli (Desembargador
Federal Diretor), pela FGV: Sergio F. Quintella (Vice-Presidente), pela FGV Direito Rio: Sergio
Guerra (Professor Pós-Doutor Diretor).

EXTRATO DE RESCISÃO

Processo nº 0005483-91.2013.4.03.8000; Espécie: Termo de Rescisão nº 03.006.14.2012,
firmado em 6/11/2019, do Contrato nº 03.006.10.2012; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3ª REGIÃO CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: ALVORADA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 56.690.035/0001-54; Fundamento
Legal: artigo 79, II, Lei nº 8.666/1993; Vigência: rescisão a partir de 11/10/2019;
Signatários: pelo Contratante, Dra. Therezinha Astolphi Cazerta, Desembargadora Federal
Presidente, e pela Contratada, José Roberto Orlando, Sócio.

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0042672-93.2019.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.014.10.2019, firmado em
5/11/2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESEN T AÇÕ ES
LTDA, CNPJ nº 94.316.916/0003-60; Objeto: aquisição de licenças e subscrições dos
softwares de virtualização VMware vCloud Suite Standard registradas na Ata n°
12.015.10.2019; Vigência: 60 meses e 20 dias, a partir da assinatura; Valor total: R$
691.200,00; Procedimento licitatório: Pregão Eletrônico n° 19/2019; Signatários: pelo
Contratante, Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral, e pela Contratada, Sr.
Alexander Costa Barcelos, Sócio.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0022024-92.2019.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.016.10.2019, firmada em 06/11/2019; Orgãos: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-73, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO
GROSSO DO SUL, CNPJ nº 05.422.922/0001-00; Fornecedora: TORINO INFORMÁTICA LTDA.,
Filial nº 2 CNPJ nº 03.619.767/0005-15; Objeto: registro de preços para aquisição de
microcomputador de alto desempenho - Workstation, Lotes 1 e 2; Vigência: 12 meses, a
partir da data de sua assinatura; Valor Total: R$ 689.920,00; Procedimento Licitatório:
Pregão Eletrônico nº 022/2019-RP, com fundamento na Lei nº 8.666/93; Signatários: pelos
Contratantes, Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral do TRF 3ª Região, Dra.
Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciária de
São Paulo e Dr. Ricardo Damasceno de Almeida, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção
Judiciária de Mato Grosso do Sul; pela Fornecedora, o Sr. Rodrigo do Amaral Rissio, Sócio
e Procurador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0040141-34.2019.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 07.002.11.2019 ao
Contrato nº 07.002.10.2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO,
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 94.316.916/0003-60; Objeto: dilação de prazo para
entrega do objeto do contrato; Fundamento Legal: art. 57, § 1º, incisos II e V, § 2.°,
da Lei nº 8.666/93; Data de assinatura: 06/11/2019; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico nº 19/2019; Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior,
Diretor-Geral, e pela Contratada, Sr. Alexander Costa Barcelos, Sócio.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019 - UASG 90030

Nº Processo: 0007818-46.2019. Objeto: Serviços de jardinagem. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 08/11/2019 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha,
300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00051-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 08/11/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 07/11/2019) 90030-00001-2019NE500106

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO nº 43/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: LTA-RH
INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: Fornecimento de 03
computadores servidores Tipo 3, incluindo serviços de garantia. ORIGEM: Pregão Eletrônico
38/19. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 085373, ND - 3390.40 e 2019NE500827 e 828, datada de
05/11/2019. PREÇO TOTAL: R$ 200.100,00. VIGÊNCIA: 06/11/2019 a 06/11/2024. PA:
0009389-52.2019. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em 06.11.2019.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO nº 41/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: ZOOM
TECNOLOGIA LTDA. OBJETO: Fornecimento de 70 unidades do Switch de Acesso POE+SFP e
disponibilização de 05 bancos de horas de serviço técnico especializado. ORIGEM: Pregão
Eletrônico 055/19 e Ata de Registro de Preços n.º 057/19. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-
107764; NDs 4490.52 e 3390.40 e 2019NE550706 e 707, datadas de 30/10/2019. PR EÇO
TOTAL: R$ 647.500,00. VIGÊNCIA: 06/11/2019 a 06/11/2024. PA: 0009291-67.2019.
ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em 06.11.2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Contrato n°46/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: DELL COMPUTADORES
DO BRASIL LTDA. CNPJ n°72.381.189/0010-01. Fundamento Legal: PAV n°0011901-
71.2019.4.05. 7000 decorrente da Co-participação do TRF5ªR no Registro de Preços-Pregão
n°29/2019-JFPE-PAV n°01146-40.2019.4.05.7500-JFPE; ARP n°34/2019-JFPE; Lei
n°8.666/1993; Lei n°10.520/2002 e Lei n°8.078/1990. Objeto: Aquisição de computadores,
tipo desktop. Vigência tem início na data de sua assinatura até 90(noventa)dias após o
recebimento definitivo dos objetos. Valor: R$ 1.697.717,00 (um milhão, seiscentos e
noventa e sete mil, setecentos e dezessete reais). Recursos Orçamentários: PT-085339; ED-
449052; NE-997/2019, datada de 25/ 10/2019, na modalidade ordinário, no valor de R$
1.697.717,00. Assinatura:04/11/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-
TRF5ªR e Mauricio Luis Cassalta de Paula, representante da Contratada.

Espécie: Contrato n°47/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: CENTRO VERDE COMERCIAL
AGRÍCOLA EIRELI. CNPJ n°02.452.559/0001-88. Fundamento Legal: Pregão n°44/2019; PAV
n°00 11010-84.2018.4.05.7000-TRF5ªR; Lei n°10.520/ 2002; Dec. n°3.555/2000; Dec.
n°5.450/2005; L.C. n°123/2006; Dec. n°8.538/2015; Res. n°114/2010; IN.n°01/2010-
SLTI/MPOG e Lei n°8.666/1993. Objeto: Fornecimento, sob demanda, de materiais, insumos
e plantas para manutenção dos jardins, áreas verdes e solos naturais do TRF5ªR. Valor
global:R$ 42.624,94(quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e
quatro centavos). Recursos Orçamentários: PT-107775; ED-339030; NE-981/2019, datada
de 24/10/2019, na modalidade global, no valor de R$ 42.624,94. Vigência: 03(três)meses,
a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019. Assinatura: 04/11/2019.
Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR e José Renato Marinho de
Menezes, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie:2ºTermo Aditivo ao Contrato n°37/2018. Contratante:TRF5ªRegião. Contratada:NEO
Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI-EPP. CNPJ:25.165.749/0001-10.
Fundamento Legal: PAV n°0010243-12.2019.4.05.7000-TRF5ªR. Art.57, inciso II da Lei
n°8.666/1993. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12(doze) meses.
Vigência: de 22/12/2019 até 21/12/2020. Valor: Valor anual estimado R$ 63.000,00
(sessenta e três mil reais), perfazendo o valor de R$ 57.960,00, com taxa de administração
de -8,00%. Recursos Orçamentários:PT-107775;ED-33903039
/33903919.Assinatura:04/11/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-
TRF5ªRegião e Felipe Veronez de Sousa, Representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo n.º 0002098-17.2019.6.01.8000. Segundo Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC n.º
22/2017. Contratante: TRE/AC. Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A - CNPJ
02.558.157/0001-62. Objeto: Prorrogar, com fundamento no artigo 57, II, da Lei nº
8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 07/11/2019, com término em
06/11/2020, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sexta do instrumento original.
Data de assinatura: 06/11/2020. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-
Geral do TRE/AC, Carlota Braga de Assis Lima e Wellington Xavier da Costa, representantes
da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 14/2019; Proc. SEI nº 0000953-93.2019.6.02.8000; PE nº 56/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 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: 28/10/19; Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em prestação de serviço de enlace de acesso à internet em banda larga,
para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ,
item, descrição do serviço, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente. (consultar no PE nº 56/2019, no site: www.tre-al.jus.br -
Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); VELOO NET
LTDA, CNPJ Nº 08.059.661/0001-02, Item 1, Serviço de enlaces, Unidade, 47, R$
258,33, R$ 145.698,12; Item 2, Instalação de enlaces, Unidade, 47, R$ 1.965,00, R$
92.355,00; Item 3, Mudança de endereço de enlace, Unidade, 08, R$ 1.965,00, R$
15.720,00;
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EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 13-B/2019; Proc. SEI nº 0004980-22.2019.6.02.8000; PE nº 52/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 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: 22/10/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo -
expediente(Mouse óptico); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, lote, item, marca/modelo,
unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº
52/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); ATIVA COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO
LTDA, CNPJ Nº 31.557.186/0001-08, lote 3, Item 9, Valianty, Unidade, 50, R$ 17,23, R$
861,50.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 4486/2016 TRE-AM Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 03/2016,
serviços especializados e continuados de apoio administrativo, copeiragem e manutenção
de bens imóveis. CONTRATADA: PROJEBEL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA. CONTRATANTE:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93,
em especial o seu Art. 57, II. Do Objeto: alterar a redação do caput da CLÁUSULA QUARTA
(Da Vigência). Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de 26/02/2020 a 25/02/2021. Data da
Assinatura: 04/11/2019. Assinam: Desdor. Presidente em exercício, ARISTÓTELES LIMA
THURY, pelo Contratante, o Sr. ANDRÉ RICARDO BATISTA NUNES, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 13759/2019 TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de
Cooperação Técnica n. 02/2018, suporte à coleta de dados biométricos do eleitorado de
Envira/AM. Primeiro Participe: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Segundo
Partícipe: CÂMARA MUNICIPAL DE ENVIRA/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: 04/11/2019. Assinam:
Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Primeiro Participe, e o Exmo. Presidente
RAIMUNDO LIRA DE CASTRO, pelo Segundo Partícipe.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 79/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa APH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
INFORMÁTICA EIRELI para eventual aquisição de estabilizadores, nobreaks e baterias.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e
5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: 11.138/2018.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. A S S I N AT U R A :
07/11/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Alexandre
Soares da Silva, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 1. ESTABILIZADOR DE TENSÃO
M I C R O P R O C ES S A D O :

Marca / Modelo: Ragtech /
Side Laser SDL 1000vn TI
BL

100 R$ 175,09

. 2. N O B R EA K :
Marca / Modelo: Ragtech /
New Easy Way New 1500
CBU TI BL

115 R$ 514,81

. 5. N O B R EA K :
Marca / Modelo: Ragtech /
New Easy Way New 1500
CBU TI BL

585 R$ 514,81

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 80/2019, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa BRASUMIX EIRLI para eventual aquisição
de estabilizadores, nobreaks e baterias. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007, PROCESSO: 11.138/2018. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua
publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 07/11/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Bruno Quirino Lima, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 3. BATERIAS ESTACIONÁRIAS SELADAS
PARA NOBREAK:

Marca / Modelo: Barasch /
Barasch 7AH

240 R$ 55,96

. 4. ESTABILIZADOR DE TENSÃO
M I C R O P R O C ES S A D O :

Marca / Modelo: Ragtech /
Ragtech 1000VA

300 R$ 180,93

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 103/2018, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa GIAS EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .
OBJETO: Alteração Quantitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "b" e §1º da Lei n.º
8.666/93. PAD: 9691/2018. ASSINATURA: 06/11/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Alex Sandro Batista Borges, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.
Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ - TRE/CE E TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE GOIÁS. Objeto: O presente Instrumento tem como objeto promover
ações conjuntas, similares e recíprocas, visando o Fortalecimento do Sistema de Gestão
da Qualidade, ora implementado e mantido pelos partícipes, por meio da realização de
Auditorias Internas conforme estabelecido na norma NBR ISO 9001:2015. Fundamento:
Lei n.º 8.666/93, com suas alterações e no Processo PAD n.º 19.433/2019. Assinam:
pelo TRE/CE, Desembargador Haroldo Correira de Oliveira Máximo, Presidente, e pelo
TRE-GO, Desembargador Carlos Escher, Presidente. Data: 28/10/2019.

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 98/2017 celebrado com a empresa
LINEAR COMUNICAÇÃO LTDA - EPP. Objeto: reajustar retroativamente a 6 de setembro de
2019 o valor do contrato no percentual de 2,89%(dois vírgula oitenta e nove por cento),
correspondente ao IPCA acumulado de 12 meses para o mês de setembro, passando os
valores para R$ 3.576,07 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos),
mensalmente, perfazendo um valor global anual de R$ 42.912,79 (quarenta e dois mil,
novecentos e doze reais e setenta e nove centavos). Fundamento: na Lei N.º 8.666/93, e
no Processo PAD N.º 18.751/2019. Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral.
Data: 04/11/2019.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 240/2018 celebrado com a empresa
SIBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 12.125.188/0001-83. Objeto: reajustar
o valor mensal do Contrato no percentual de 2,95% (dois vírgula noventa e cinco por
cento), correspondente à média aritmética simples do INPC (IBGE) e do IGP-DI (FGV) dos
últimos 12 meses, passando o valor mensal do contrato de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
para R$ 9.265,50 (nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), a
partir de 26 de setembro de 2019. Fundamento: art. art. 62, § 3º, Inciso I, da Lei N.º
8.666/93, arts. 17 e 18, da Lei n.º 8.245/91, c/c itens 6.1 e 6.2 do Contrato, bem como na
autorização do Diretor-Geral, contida no PAD n.º 18.839/2019. Assina: pelo TRE/CE, Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 04/11/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 05/2019. Contratada: POSITIVO TECNOLOGIA S/A. CNPJ/MF nº
81.243.735/0019-77. Objeto: Microcomputadores, marca Positivo, modelo Máster D6200.
Valor unitário: R$ 3.489,00. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico. Valor total
estimado da Ata: R$ 893.184,00. Prazo de Vigência: 12 meses a partir da data da
assinatura. Data da Assinatura: 07/11/2019. Processo: 2.789/2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 04/2019. Contratada: KL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI. CNPJ/MF nº 32.159.298/0001-73. Objeto:
Microcomputadores, marca Daten, modelo DC2A-S. Valor unitário: R$ 3.341,00.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico. Valor total estimado da Ata: R$ 60.138,00.
Prazo de Vigência: 12 meses a partir da data da assinatura. Data da Assinatura:
05/11/2019. Processo: 2.789/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, no art. 30, inciso XII, alínea b, do Decreto n
5.450/2005, e no item 19.4 do Edital deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação
e homologação deste certame. O pregoeiro, em 14/10/2019, adjudicou o item 01 à
empresa Lema Comércio e Serviços Eireli; os itens 02, 03 e 24 à empresa DT Material de
Construção Eireli; os itens 04, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 17 e 21 à empresa Santa Paula
Material de Construção e Serviços Ltda; os itens 06, 14 e 18 à empresa Eletro Life
Comercial Ltda; os itens 10, 11, 19, 20, 22 e 25 à empresa Jardel J Vieira Eireli e os itens
16 e 23 à empresa Minas Ecomm Eireli. Este procedimento licitatório foi homologado
(sistema Comprasnet) pela Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor-Geral do TRE/ES, em
05/11/2019. Processo: 14.658/2019.

Vitória, 7 de novembro de 2019.
FABIO SEGOVIA SILVA

Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 7302/2019. Contrato TRE/GO nº 62/2019. Objeto: execução de obra de
reabilitação (recuperação e reforço) estrutural do Edifício anexo I do TRE-GO. Contratada:
HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA. CNPJ: 17.278.082/0001-33. Valor global: R$
152.555,18. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 06/11/2019 até 31/05/2020. PT:
02.122.0570.20GP.0052. ND: 339039. Empenho: 2019NE000913, emitido em 23/10/2019.
Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO pelo Contratante. Haryson
Otacy Brito Rombaldi, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E ORÇAMENTO

EDITAL DE ALIENAÇÃO/DOAÇÃO DE BENS Nº 2/2019

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, CNPJ 05.901.308/0001-21,
situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4.750, CPA-Setor "E" - CEP 78049-941,
Cuiabá-MT, Telefone/Fax: (65) 3362-8000, torna PÚBLICO, por meio do Edital de
Alienação/Doação de Bens nº 02/2019, às Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP) e às Associações e Cooperativas dos Catadores de Materiais Recicláveis
que procederá ao desfazimento de bens classificados inservíveis classificados como
irrecuperáveis, para doação sem ônus, em atendimento às determinações contidas na
Lei nº 8.666/1993 e no Dec. nº 9.373/2018, e ainda no PAE nº 1387/2019. A relação
dos bens, documentos para habilitação e demais informações estão disponíveis no
endereço da internet: http://www.tre-mt.jus.br/transparencia/gestao-
patrimonial/desfazimento-de-bens/tre-mt-desfazimento-de-bens-n-02-2019/tre-mt-
desfazimento-de-bens-n-02-2019. Os interessados deverão protocolizar ofício na Seção
de Comunicação Administrativa/Setor de Protocolo/TRE/MT, no endereço acima,
juntamente com os demais documentos, dirigidos à Comissão de Alienação e
Desfazimento de Bens - Ordem de Serviço nº 40/2019, até 10 (dez) dias úteis após a
data de publicação deste Aviso. As despesas com o transporte dos materiais doados
deverão correr por conta do donatário.

Cuiabá-MT, 7 de novembro de 2019.
RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO

Presidente da Comissão de Alienação
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DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2019.

À CPREG,

Para registro da ARP n° 14/2019 no Siasgnet.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 08/11/2019, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0619929 e o código CRC 14711FF1.

0000953-93.2019.6.02.8000 0619929v1
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 __ SI ASG, SI SRP, ATA, CONATA (  CONSULTA ATA ) ____________________________________

 DATA:  13/ 11/ 2019           HORA:  11: 31: 21             USUÁRI O:  WEBER          

 UASG :  070011 -  TRI BUNAL REGI ONAL ELEI TORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO El et r ôni co                                           NÚMERO:  00056/ 2019

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 I TEM     :  00001       I NFORMADO                                              

 SERVI ÇO  :  000026344 -  ACESSO A I NTERNET MOVEL ( BANDA LARGA)                   

                                                                               

 VALI DADE DA ATA :  08/ 11/ 2019 A  08/ 11/ 2020        DATA ASSI NATURA :  28/ 10/ 2019

                                                                               

 UNI D.  DE FORNECI MENTO :  Gi gabyt e                                              

                                                                               

                                                                               

 NÃO POSSUI  TRATAMENTO DI FERENCI ADO PARA ME/ EPP/ COOPERATI VA                    

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI  PF12=RETORNA                                                       M1T
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.
Srª Chefe.
 
Segue comprovação de registro ARP 14-19 0621848
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/11/2019, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621849 e o código CRC E960324A.
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Ofício nº 3068 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 21 de novembro de 2019.

Ao Senhor
Jairo Ribeiro Maciel Neto
Representante da empresa VELOO NET LTDA
Rua TV Orlando Bugarim, n° 208, Centro,
União dos Palmares – AL, CEP: 57800-000
 
Assunto: Entrega. Via assinada. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
14/2019. Processo SEI no 0000953-93.2019.6.02.8000.
 
Prezado Senhor,
 
Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação,
tratando-se da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 14/2019, Processo
SEI no 0000953-93.2019.6.02.8000, firmada entre o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a sua empresa, para fins de
acompanhamento.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 21/11/2019, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625354 e o código CRC 057D8C99.

0000953-93.2019.6.02.8000 0625354v4
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DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2019.

À SAPEV,

 

Para envio do Ofício n° 3068, documento SEI n° 0625354.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 21/11/2019, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625370 e o código CRC 40049D73.
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CERTIDÃO

Certifico que o Ofício nº 3068-2019 - SLC - foi
encaminhado à EBCT para expedição em 25/11/2019, sob
registro de nº JU 19731587 8 BR.

Documento assinado eletronicamente por AROLDO LUIZ ANDRADE NOVAIS, Analista
Judiciário, em 25/11/2019, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0626607 e o código CRC 6D8FD6B1.
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