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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 11 / 2020

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:

Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N (MDaemon e Security Plus).

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

No caso de Registro de Preços, apresentar justificativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao software de correio
eletrônico utilizado por este Tribunal, de maneira a incrementar o grau de
confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos por meio do mesmo.

Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista de custo/benefício, uma vez
que torna desnecessária a aquisição de novos softwares para substituição da
plataforma de correio eletrônico atual.

3. Lista de requisitos:

Extensão de garantia por um período adicional de 36 meses

Produtos abrangidos: MDaemon para 1000 Caixas Postais e Security Plus para
1000 caixas postais

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

A garantia de atualização para novas versões incrementa a segurança da solução
por conta da correção de vulnerabilidades detectadas no produto
A atualização de definições  do Security Plus incrementa a segurança das contas
de e-mail
Implementação de novas funcionalidades ao produto

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
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5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante demandante: Coordenador de Infraestrutura

Integrante Técnico: Chefe da Seção de Suporte Operacional

6. Fonte do recurso orçamentário:

Plano de Contratações de TIC/2020

Item 10: Sofware Mdaemn

Proposta orçamentária de 2020 Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de
softwares

Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.07

Estimativa do Plano de Contratações: R$ 20.481,11

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): aprimorar as medidas de segurança
do serviço de email.

8. Expectativa de entrega:

Estima-se o prazo para implantação da extensão de garantia para até novembro de
2020, quando se finda a vigência do contrato atual.

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

A plataforma de correio eletrônico é vital e indispensável para a comunicação interna e
externa deste Regional.

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

Não há demanda de capacitação vinculada.

III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das regulam o próprio
procedimento licitatório.
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IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e
que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

Não há necessidade de serviços complementares.

V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

Estima-se o prazo para implantação das novas garantias antes do fim de vigência do
contrato, que se encerrará em novembro/2020.

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

Serão definidos no Projeto Básico, no que couber.

VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

Não há demanda desta natureza.

§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justificativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.

Suprido nos itens anteriores.

§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.

Ciente.

Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;

Por se tratar de extensão de garantia de plataforma em uso, evidentemente, a
aquisição do produto de fabricante. Entretanto não há, s.m.j., direcionamento ou
favorecimento de fornecedor em especial.

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

Demanda decorrente da necessidade de se manter a plataforma
em uso.
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
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Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

Trata-se de aquisição específica e de renovação da plataforma
operacional de TI em uso.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

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

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI,
devendo ser supridas pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação.

Todavia, a priori, em se tratando de software não há demanda
desta ordem.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

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

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica,
pois os serviços em questão não buscam diretamente o incremento de
produtividade, apenas manutenção de plataforma em uso.

Maceió, 01 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/07/2020, 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
0725606 e o código CRC 3ADC8A2E.

0006186-37.2020.6.02.8000 0725606v2
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DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0725606) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
permitir a contratação de extensão de garantia para
os softwares Alt-N (MDaemon e Security Plus).

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

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

 
Ressalto que a aquisição ora demandada

está prevista no plano de contratações de soluções de TIC
aprovado para o exercício de 2020, com o valor estimado de
R$ 20.481,11.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 01/07/2020, 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
0725825 e o código CRC BB620BA2.

0006186-37.2020.6.02.8000 0725825v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2020.
À Secretaria de Administração, para fins de

indicação de integrante administrativo para compor a
comissão de planejamento de contratações, nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/07/2020, 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
0725869 e o código CRC A4D915C7.

0006186-37.2020.6.02.8000 0725869v1

Despacho GDG 0725869         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 6



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2020.
 
À Diretoria-Geral
 
Assunto: Indicação. Servidores. Formação. Comissão de

Planejamento de Contratação STIC.
 
Senhor Diretor,
 
Tendo em vista a instrução inicial, para fins de

cumprimento do contido no Art. 12, § 7.º, inciso III, da Resolução
CNJ n.º 182/2013, destacando a elaboração do Documento Oficial de
Demanda, consignado no evento SEI n.º 0725606, submeto à
consideração superior de Vossa Senhoria, conforme consignado no
documento citado, a indicação, para composição da Equipe de
Planejamento da Contratação pretendida, como
membro representante administrativo, o senhor Abionésimo Marinho
da Rocha, lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2020, às 20:21, 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
0727472 e o código CRC 0532AEC7.

0006186-37.2020.6.02.8000 0727472v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 07 de julho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Submeto a Vossa Excelência os nomes do

Coordenador de Infraestrutura, como integrante demandante,
do Chefe da Seção de Suporte Operacional, como integrante
técnico, bem como, do servidor Abionésimo Marinho da
Rocha, lotado no Gabinete da Secretaria de
Administração, como representante administrativo, para
comporem a Comissão de Planejamento da Contratação de
Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, com
vistas à contratação de extensão de garantia para
os softwares Alt-N (MDaemon e Security Plus), consoante
Documento de Oficialização de Demanda constante do evento
SEI nº 0725606, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/07/2020, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728090 e o código CRC F35F01D4.

0006186-37.2020.6.02.8000 0728090v1
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PROCESSO : 0006186-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Designação. Comissão.Planejamento.Contratação.extensão de garantia.softwares Alt-N.

 

Decisão nº 1844 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Sr. Diretor-Geral, inserta no
evento SEI 0728090.

Acolho a indicação dos servidores, Daniel Macêdo de
Carvalho Souto, Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, Cristino Hermano de Bulhões, Chefe da Seção de
Suporte Operacional, como integrante técnico, bem como,
do servidor Abionésimo Marinho da Rocha, lotado no Gabinete da
Secretaria de Administração, como representante administrativo,
para comporem a Comissão de Planejamento da Contratação de
Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, com vistas à
admissão de extensão de garantia para os softwares Alt-
N (MDaemon e Security Plus). 

À Diretoria Geral para elaboração da competente Portaria
de designação, ciência aos servidores ora designados e demais
providências de sua alçada.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no Exercício
da Presidência

 
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 09/07/2020, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729589 e o código CRC FBA0BD4F.

0006186-37.2020.6.02.8000 0729589v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 225/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0006186-
37.2020.6.02.8000 ;

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

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento da Contratação de Solução de Tecnologia
da Informação e Comunicação, com vistas à contratação de extensão de garantia para
os softwares Alt-N (MDaemon e Security Plus), consoante descrição no Documento de
Oficialização de Demanda nº 11/2020, composta pelos integrantes demandante e
técnico, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da Seção de
Suporte Operacional, e como representante administrativo, o senhor Abionésimo
Marinho da Rocha, lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.

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

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Maceió, 09 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 10/07/2020, às 08:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729813 e o código CRC 61405FCB.

0006186-37.2020.6.02.8000 0729813v3

Publicador_DJE nº 20200127
Disponibilização: 10/07/2020
Publicação: 13/07/2020
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 225/2020 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 127, de 13/07/2020, à fl. 02.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 13/07/2020, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730582 e o código CRC 9BE311FA.

0006186-37.2020.6.02.8000 0730582v2
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 225/2020 no

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos termos da Certidão 0730582 determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração e à STI para ciência aos interessados e
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/07/2020, às 09:39, 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
0730585 e o código CRC 9588847D.

0006186-37.2020.6.02.8000 0730585v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2020.
Aos Senhores Coordenador de Infraestrutura e

Chefe da Seção de Suporte Operacional para ciência da
designação decorrente da Portaria nº 225/2020.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 14/07/2020, às 13:53, 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
0731106 e o código CRC 5CD74636.

0006186-37.2020.6.02.8000 0731106v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2020.
 
 
Ao Assessor de Planejamento e Gestão da

Secretaria de Administração, senhor Abionésimo Marinho da
Rocha, para ciência da Portaria Presidência nº 225/2020 TRE-
AL/PRE/DG/GDG, 0729813.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 15/07/2020, às 12:03, 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
0731542 e o código CRC 1E1214B6.

0006186-37.2020.6.02.8000 0731542v1
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Estudos Preliminares

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

Solução de correio eletrônico deste Tribunal é baseada na plataforma Alt-N MDaemon e
Security Plus for MDaemon e já está em pleno funcionamento há mais de 10 anos de
maneira satisfatória.

Desta forma, por se tratar de solução de baixo custo quando comparada a outras
disponíveis no mercado, torna-se vantajosa a continuidade de seu uso por meio do
procedimento de extensão de garantia.

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

Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e
definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses;
Licenças de propriedade deste Tribunal abrangidos pela pretendida renovação de
garantia, cujos softwares são desenvolvidos pela Alt-N Technologies:

MDaemon Messaging Server (1000 caixas portais);
Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais).

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

Levando-se em consideração a necessidade de manutenção da plataforma de correio
em servidores locais do TRE/AL, por motivos estratégicos relacionados segurança da
informação, foram elencadas as seguintes possíveis soluções:

Microsoft Exchange
Zimbra Collaboration

Foram consideradas apenas versões com características e recursos técnicos similares.

As soluções alternativas estão em um patamar de investimento muito superior à
extensão de garantia pretendida.

 

4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):
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Pregão Eletrônico TRE/AL nº 28/2017 - 0267094 ;
Pregão Eletrônico nº 27/2019 - TRE/PE
Pregão Eletrônico nº 28/2019 - ANAC
 

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

Não se aplica por se tratar de solução específica ja em uso.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de extensão de garantia.

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

Existem alternativas no mercado de TIC para serviços de correio eletrônico, incluindo
produtos tais como o Microsoft Exchange e Zimbra Collaboration, além de serviços em
nuvem. No entanto, o licenciamento de produtos similares se mostrou com custo
muito mais oneroso que a pretendida contração de extensão de garantia ao passo que
soluções em nuvem ,além de também serem mais onerosas ainda pesam as questões
relacionadas à segurança da informação.

Existem também fatores a serem considerados como a curva de aprendizado da
equipe de suporte, extremamente exígua, e a curva de aprendizado dos usuários.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de extensão de garantia.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de extensão de garantia.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de extensão de garantia.

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

A estimativa em sede do Plano de Contratações de TIC/2020 - Item 10 é da ordem de
R$ 20.481.11.

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

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao software de correio
eletrônico utilizado por este Tribunal, de maneira a incrementar o grau de
confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos por meio do mesmo.

Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista de custo/benefício, uma vez
que torna desnecessária a aquisição de novos softwares para substituição da
plataforma de correio eletrônico atual.

13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):
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Trata-se de renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e
definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses.

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

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): aprimorar as
medidas de segurança do serviço de email.

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

Atualização tecnológica da plataforma de correio eletrônico por meio de novas
versões durante o período da extensão de garantia
Incremento de segurança por meio das atualizações diárias do sistema integrado
de antivírus de antispam (Security Plus)
Manutenção do sistema antispam atualizado
Economia financeira em treinamentos caso fosse necessária a mudança de
plataforma

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
Assegurar e salva guardar a comunicação por meio de serviço de

e-mail, sendo o correio eletrônico ferramenta indispensável ao Regional.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Não há necessidade por se tratar de extensão de garantia de solução em uso.

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

Item 10

Proposta orçamentária de 2020

Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares

Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.07

Valor Estimado: R$ 20.481,11

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

Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou materiais adicionais,
ou seja, além do previsto na contratação.

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

A extensão de garnatia em si não se trata de um serviço de natureza contínua,
entretanto é muito importante  para manutenção dos níveis adequados de segurança
da solução.
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19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não há necessidade por se tratar de extensão de garantia de solução em uso.

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

Não há necessidade por se tratar de extensão de garantia de solução em uso e que
pode ser substituída por outra plataforma caso necessário.

20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado de TIC e
trata-se de contrato de fornecimento de equipamentos, não consistindo de serviço
continuado.

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

O pagamento de serviços de extensão de garantia pretendidos é realizado de forma
integral, conforme pacote de serviço do desenvolvedor.

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

Sugere-se que seja realizada licitação com item único.

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

Como de praxe neste Tribunal é a utilização de Pregão Eletrônico, é sugerida, smj, está
modalidade de aquisição.

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

Proposta Orçamentária 2020

Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares

Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.07

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

A extensão de garantia pretendida é de 36 meses.

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

Com base na Portaria Presidência 225/2020 - 0729813

Integrante Demandante:

Cargo ou Função: Coordenador de Infraestrutura

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

 

Integrante Técnico:
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Cargo ou Função: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

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

 

Integrante Administrativo:

Nome: Abionésimo Marinho da Rocha

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:

O atraso ou a não contratação do pretendido serviço de extensão de garantia
impactará diretamente no nível de segurança da solução de correio eletrônico.

Lista de Potenciais Fornecedores

Sugere-se, inicialmente, o levantamento junto às Empresas de cotação do Proc SEI
nº 0001140-72.2017.6.02.8000, notadamente Informação 2892 -  0251798.

Maceió, 27 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/07/2020, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 27/07/2020, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 28/07/2020, 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
0736610 e o código CRC 1A300093.

0006186-37.2020.6.02.8000 0736610v17
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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 julho de 2020.
À SEGI e GSAD - Portaria 225/2020 - 0729813
 
Sr. Chefe e Servidor Abionésimo Marinho da

Rocha,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto aos Estudos Preliminares 0736610,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/07/2020, às 14:07, 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
0736631 e o código CRC 6A0C07B9.

0006186-37.2020.6.02.8000 0736631v1
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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 julho de 2020.
Ao GSAD, acuso ciência da Portaria Presidência nº

225/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG, 0729813, e, concluo os autos
nesta unidade.

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 27/07/2020, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0736963 e o código CRC 497CE100.

0006186-37.2020.6.02.8000 0736963v1
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Fone : (11) 3042-4548 – E-Mail : adm@heniq.net  - Web : www.heniq.net 
 

São Paulo, 27 de Julho de 2020. 
 

TRE-AL  
 
 Prezado Cristino, 
 

Apresentamos abaixo nossa proposta comercial para uso dos seguintes produtos: 
 

SOFTWARE R$ 
  

Renovação de Licença MDaemon 1000 Caixas Postais – Garantia de 
Atualização por 03 anos. 

19.124,35 

  
Renovação de Licença SecurityPlus para MDaemon 1000 Caixas Postais – 
Garantia de Atualização por 03 anos. 

23.412,33 

  
 
Pagamento:  

 A vista (30 dias) 
 

Validade da Proposta: Válida até 28/08/2020. 
 

           Os nossos produtos são fornecidos em todo o mundo somente por via eletrônica 
(download), não sendo fornecidos CDs, disquetes, caixas ou manuais impressos. 
 

Os mesmos acompanham uma Garantia de Atualização que permite que você efetue 
atualizações gratuitas do produto, além de usufruir de nosso Suporte Técnico de Segunda a 
Sexta, das 09:00 as 17:00, pelo período. 
 
 Por tratar-se de produtos importados, os preços fornecidos acima podem ser alterados 
sem prévio aviso em função de flutuações no mercado de câmbio, alterações na política 
comercial dos fabricantes ou modificações na legislação tributária. 
  
Felipe Azem Ferreira 
HENIQ NET 

Proposta Renovação MDaemon e Security Plus (0736973)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 22



Assunto: [coinf] Renovação de Licenças MDaemon (Servidor de E-mail)
De: "Felipe Azem Ferreira" <felipe@heniq.net>
Data: 27/07/2020 18:08
Para: 'Cris no Hermano de Bulhões' <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>, <coinf@tre-al.jus.br>

Prezados Srs.,

Conforme solicitado, segue anexo proposta para renovação das licenças MDaemon e MDaemon An Virus (SecurityPlus) do TRE-AL.

A data de expiração das mesmas é 19/09/2020.

Qualquer duvida estou a disposição.

Atenciosamente,

Felipe Azem Ferreira
HENIQ NET | 11 3042-4548
felipe.ferreira@heniq.net

From: Cris no Hermano de Bulhões <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>
Sent: Monday, July 27, 2020 3:00 PM
To: Felipe Azem Ferreira <felipe@heniq.net>
Subject: Re: Renovação de Licenças MDaemon

Felipe,

Solicito o envio de proposta comercial para renovação do MDaemon e Security Plus por  um período de 36 meses adicionais.

Envie para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Cristino Hermano de Bulhões
TRE-AL/STI/COINF
Seção de Gerência de Infraestrutura
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751
Endereço(s) de E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br

segi@tre-al.jus.br

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme a legislação em vigor.

Em 22/07/2020 11:08, Felipe Azem Ferreira escreveu:

Cris no, bom dia, como vai?

As licenças MDaemon e MDaemon An Virus do TRE-AL irão expirar em Setembro/2020.

Normalmente recebemos um contato com alguns meses de antecedência para dar inicio no processo de renovação.

Gostaria de confirmar con go se existe o interesse neste ano do TRE-AL proceder com a renovação.

Estou a disposição.

Atenciosamente,

Felipe Azem Ferreira
HENIQ NET | 11 3042-4548
felipe.ferreira@heniq.net

Anexos:

Proposta REN MD AV 3 ANOS TRE AL 20200727.pdf 527KB

[coinf] Renovação de Licenças MDaemon (Servidor de E-mail)  

1 of 1 27/07/2020 18:41
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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 14 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

quadro resumo 

01. Objeto Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N (MDaemon e Security Plus)..

02. Quantidade

Item Único, contendo os itens abaixo listados:

Item Descrição Qtd

01

MDaemon Messaging Server (1000 caixas portais);
Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais).
Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos
e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis)
meses

01

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

MDaemon Messaging Server (1000 caixas portais);
Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais).
Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e definições de vírus/spam, por um
período mínimo de 36 (trinta e seis) meses

04. Valor Estimado

 

Item Valor (R$) Qtd Total (R$)
01  01  

 

 

05. Justificativa

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao software de correio eletrônico utilizado por este
Tribunal, de maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos por meio do
mesmo.

Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista de custo/benefício, uma vez que torna desnecessária a
aquisição de novos softwares para substituição da plataforma de correio eletrônico atual.

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

07. Adjudicação Item único
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br cc.: segi@tre-al.jus.br

 

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)
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1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
 

Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N (MDaemon e Security Plus).

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N
(MDaemon e Security Plus).
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A contínua evolução tecnológica na área de tecnologia da informação não se restringe
apenas aos equipamentos sendo, desta forma, necessária também a contínua
atualização dos softwares (programas) para assegurar a prestação de serviços com
maior agilidade, segurança, disponibilidade e
principalmente confiabilidade e ampliação do número de licenças em uso justificada pelo
investimento em capacitação já realizado.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao

software de correio eletrônico utilizado por este Tribunal, de maneira a
incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos
por meio do mesmo.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

A garantia de atualização para novas versões incrementa a segurança da solução por
conta da correção de vulnerabilidades detectadas no produto
� A atualização de definições do Security Plus incrementa a segurançadas contas de e-
mail
� Implementação de novas funcionalidades ao produto.

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

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): aprimorar as
medidas de segurança do serviço de email.

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 0006186-37.2020.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Entendemos, salvo juízo superior, que as licenças de software
podem ser fornecidas por qualquer revenda Sonicwall.

 
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se

vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

 
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de

produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será item único.

2.10 Vigência
A vigência  é de 36 (trinta e seis) meses
 

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

Sugere-se avaliar a possibilidade de aquisição direta.
Alternativamente a aquisição pretendida deverá ser realizada

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. 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;

5. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;
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6.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

7. 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;

8.  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;

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

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

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

Condições Gerais:

1. A LICITANTE deve ser revenda autorizada pela Alt-N Technologies para fornecer
seus licenciamentos.

2. Todas os produtos deverão ser entregues no idioma Português do Brasil e, na
inexistência do referido idioma para o respectivo software, será aceito o idioma
Inglês (EUA);

3. Prazo de entrega de 30 (trita) dias corridos contados a partir do recebimento da
nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente;

Item Único, contendo os itens abaixo listados:

Item Descrição Qtd

01

Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e definições
de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses;
� Licenças de uso abrangidas pela pretendida renovação de garantia, cujos softwares
são desenvolvidos pela Alt-N Technologies:
■ MDaemon Messaging Server (1000 caixas portais);
■ Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais).
� A empresa vencedora do certame deverá fornecer as novas chaves de ativação
dos produtos, com base nos dados de licenciamento a serem fornecidos.

01

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

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

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

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

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
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responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos

técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:
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MDaemon Messaging Server (1000 caixas portais);
Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais).

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

Não há.

 

Maceió, 28 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/07/2020, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 28/07/2020, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 28/07/2020, às 20:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737661 e o código CRC 24B058EB.

0006186-37.2020.6.02.8000 0737661v12
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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 julho de 2020.
À SEGI e GSAD - Portaria 225/2020 - 0729813
 
Sr. Chefe e Servidor Abionésimo Marinho da Rocha,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto ao Termo de Referência 0737661, disponibilizado
igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/07/2020, às 18:22, 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
0737672 e o código CRC 346C6AB4.

0006186-37.2020.6.02.8000 0737672v1
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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 julho de 2020.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc.  0737661, 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 28/07/2020, às 20:40, 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
0737710 e o código CRC 88AE2007.

0006186-37.2020.6.02.8000 0737710v1
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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 julho de 2020.
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 29/07/2020, às 16:29, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738104 e o código CRC F4B2C0F9.

0006186-37.2020.6.02.8000 0738104v1
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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 julho de 2020.

 

À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação. Termo de Referência.
 
Senhor Diretor,
 
Aprovando Termo de Referência - TIC 14 de evento

SEI 0737661, 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 do serviço, bem como de seu método de
planejamento, reputa-se a unidade demandante autônoma quanto ao
dimensionamento da contratação, 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.

 
Informo, ainda, que em atendimento ao disposto no artigo

111, Inciso VI, da Resolução TRE/AL nº 15.904/2018, de 09 de julho
de 2018, o referido Termo de Referência foi aprovado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação, conforme evento 0738104.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2020, às 10:57, 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
0738335 e o código CRC 1B5E2C19.

0006186-37.2020.6.02.8000 0738335v1
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Acesse nosso Site na Internet: www.Lpziglio.com.br 

Rua Jefferson Eduardo Borges, nº82 | Distrito Ind. Luiz Henrique Fernandes (Dist. Ind. III), CEP: 19910-142 – Ourinhos/SP 
CNPJ: 04.023.725/0001-56  |  IE: 495.126.960-115  |  IM: 11302600 - Fone (14) 3326-7002 

 

Ourinhos, 30 de julho de 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Estamos felizes e gratos em participar do seu grupo de fornecedores. Para isso, estamos apresentando abaixo 
as condições para o fornecimento de: 

Item Descrição SW   R$  

01 
Renovação de Licença MDaemon 1000 Caixas Postais – Garantia 
de Atualização por 03 anos. 

20.490,00 

02 
Renovação de Licença SecurityPlus para MDaemon 1000 Caixas 
Postais – Garantia de Atualização por 03 anos 

25.085,00 

 
Os nossos produtos são fornecidos em todo o mundo somente por via eletrônica (download),  
não sendo fornecidos CDs, disquetes, caixas ou manuais impressos. 
Os mesmos acompanham uma Garantia de Atualização que permite que efetue 
atualizações gratuitas do produto, além de usufruir de   Suporte Técnico de Segunda a 
Sexta, das 09:00 as 17:00, durante  período. 
Por tratar-se de produtos importados, os preços fornecidos acima podem ser alterados 
sem prévio aviso em função de flutuações no mercado de câmbio, alterações na política 
comercial dos fabricantes ou modificações na legislação tributária. 
  
  
CONDIÇÕES GERAIS 

• Preços em reais, com impostos inclusos. 

• Forma de Pagamento: 10 dias após e emissão da fatura   

• Validade da proposta: 15/08/2020 
 

 
 
 
Luiz Paulo Ziglio 
Ziglio@Lpziglio.com.br 
Tel: (14)3326-7002 
Celular:  14 99860-5006     

Para: 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Secretaria De Tecnologia Da Informação 
 57.051-090 - Maceió - AL 
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38 
  
Sr Cristino Hermano de Bulhões 
TRE-AL/STI/COINF 
Seção de Gerência de Infraestrutura 
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751 
Endereço(s) de E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br  
                        segi@tre-al.jus.br   

Ref.: 

 
Proposta Comercial -  Extensão de Garantia de Softwares 

 

PROPOSTA 

Nº 353 /2020 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2020.
Considerando a informação contida no

despacho 0738335, firmado pela Senhora Secretária de
Administração Substituta e, à luz do art. 7º da Resolução
TRE/AL nº 15.787/2017, determino o encaminhamento do
feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio para a
competente instrução visando à contratação de extensão de
garantia de softwares Alt-N (MDaemon e Security Plus), tudo
conforme quantidade, características e especificações
descritas no Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 31/07/2020, às 18:00, 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
0738778 e o código CRC 11276D2A.
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Assunto: [coinf] Pedido de Cotação - Renovação de Software Alt-N
De: UniSource Inovando em Soluções <vendas@unisource.com.br>
Data: 30/07/2020 11:03
Para: Cristino Hermano de Bulhões <cristinobulhoes@tre-al.jus.br>
CC: coinf@tre-al.jus.br

Bom dia,

Segue anexo orçamento para renovação/extensão do software MDaemon e
SecurityPlus para 1000 caixas postais, por um período de 36 meses.

Me coloco a disposição para qualquer necessidade.

Grato.

Rodolfo Silva
UniSource Inovando em Soluções

Em 29/07/2020 20:44, Cristino Hermano de Bulhões escreveu:

Prezado(a),

Solicito orçamento para renovação/extensão do software MDaemon e Security Plus para 1000
caixas portais, por um período de 36 meses.

Enviar a cotação para coinf@tre-al.jus.br

Atenciosamente,

Anexos:

Proposta Inicial MDaemon SecurityPlus TRE-AL 30072020.pdf 69,7KB

[coinf] Pedido de Cotação - Renovação de Software Alt-N  
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PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE 

 
Empresa: TRE-AL 

Responsavel: Cristino Hermano de Bulhões 

 

Item 01 

 

Renovação de Licença MDaemon 1000 Caixas Postais – Garantia de Atualização por 03 

anos 

 

Qtde 01 

 

Valor Unitario: R$ 22.425,30 

 

Item 02 

 

Renovação de Licença SecurityPlus para MDaemon 1000 Caixas Postais – Garantia de 

Atualização por 03 anos 

 

Qtde 01 

 

Valor Unitario: R$ 26.701,93 

 

 

 

CONDIÇÕES COMERCIAIS PARA FORNECIMENTO 

 

Preços em reais, com todos os impostos inclusos. 

 

Pagamento: 28 dias. 

 

Entrega : 10 dias  

 

Validade da proposta: 30/08/2020 

 

 

São Paulo, 30 de Julho de 2020. 

 

Rodolfo Silva 

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

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2020.
Registro que foram anexadas ao pesente

procedimento administrativo as propostas encaminhas por
empresas especializadas e que estão disponibilizadas nos
docs. 0736973, 0736976, 0738439, 0739268 e 0739269.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 31/07/2020, às 22:24, 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
0739270 e o código CRC AA8E2477.

0006186-37.2020.6.02.8000 0739270v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0738778, ressaltando o

Despacho COINF 0739270, encaminho os presentes autos para que
se proceda à pesquisa/cotação de preços, em atendimento ao artigo
8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de 15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/08/2020, às 13:52, 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
0739609 e o código CRC 02A742FA.

0006186-37.2020.6.02.8000 0739609v1
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E-mail - 0741722

Data de Envio: 
  06/08/2020 15:46:05

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

Para (com cópia oculta):
    maycon@f1maistecnologia.com.br
    evandro@definitiva.com.br
    contato@camposemenezes.com.br
    falecom@l3informatica.com.br
    comercial@vectracs.com.br
    daniel@danper.com.br

Assunto: 
  Solicitação de orçamento Renovação de Licenças Alt-N MDaemon. PA 0006186-37.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para o fornecimento, para o período de 36 meses de, das licenças Alt-N,
softwares:

MDaemon Messaging Server 1000 caixas postais;

e SecurityPlus para MDaemon 1000 caixas postais,

Conforme Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0737661.html
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E-mail - 0743867

Data de Envio: 
  12/08/2020 13:16:20

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

Para (com cópia oculta):
    maycon@f1maistecnologia.com.br
    evandro@definitiva.com.br
    contato@camposemenezes.com.br
    falecom@l3informatica.com.br
    comercial@vectracs.com.br
    daniel@danper.com.br

Assunto: 
  Solicitação de orçamento Renovação de Licenças Alt-N MDaemon. PA 0006186-37.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação de envio de orçamento para o fornecimento, para o período de 36 meses de, das
licenças Alt-N, softwares:

MDaemon Messaging Server 1000 caixas postais;

e SecurityPlus para MDaemon 1000 caixas postais,

Conforme Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Caso não haja interesse por parte dessa empresa, independente do motivo, pedimos comunicar-nos por
email, a fim de que possamos cessar as solicitações de cotação para essa contratação.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
TRE-AL - CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0737661.html
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  2288//22001177 
 

PROCESSO Nº: 0001140-72.2017.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Data: 31 de julho de 2017 
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 POR 
ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de 
serviços de extensão de garantia Alt-N, 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 e, subsidiariamente, pela Lei nº 
8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.538, de 06/10/2015, o Decreto nº 7.174/2010, 
a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na 
seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no 
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078, 
de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO   
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão 
de garantia Alt-N (item 1 - MDaemon  1000 caixas postais e item 2 -  Security Plus 
1000 caixas postais, ambos  por trinta e seis meses), conforme quantidades e 
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. 
 
2 – DOS PRAZOS 
 
2.1. O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 30 (trinta) dias 
corridos após o recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2.       Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados por 36 
(trinta e seis) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
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3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a 
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

3.1.1.  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. 
 

3.2. Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

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

 
3.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, 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. 
 
3.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de 
falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
 
3.4.3.  Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
3.4.4.  Estrangeiras que não funcionem no País; 

 
3.4.5.  Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
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inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 
exercício de funções administrativas, assim como de servidores 
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados 
direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, 
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
 
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
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5.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a 
descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da  
data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data  
e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico. 
 

5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

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

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 5.7 do edital; e 
b) descrição completa de cada itemofertado, de acordo com os Anexos I e I-A 
deste edital. 

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

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

5.4.2.1. Entretanto, se da proposta 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. 

 
5.4.3. 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 5.12. 
 

5.5.  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). 
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5.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
5.7.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem 
ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas 
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de 
Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 

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

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

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

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

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

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

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a 
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

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

7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos 
lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
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aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, 
automaticamente, a recepção de lances. 
 
7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
7.9.          Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir 
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
7.10.     A apresentação de novas propostas na forma do subitem 7.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério 
de menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
  
8.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como 
limites máximos os valores de R$ 12.464,98 (doze mil, quatrocentos e sessenta e 
quatro reais e noventa e oito centavos), para o Item 01, e R$ 15.259,82 (quinze mil, 
duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) para o item 02,  que de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores, conforme verificado nos autos do Procedimento 
Administrativo TRE/AL nº 0001140-72.2017.6.02.8000. 
 
8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
 
8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

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

9 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.   
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9.1. Será assegurada a preferência na contratação, nos termos do disposto 
no art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991, para fornecedores de bens e serviços, 
observada a seguinte ordem: 
 

9.1.1. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidas de 
acordo o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder 
Executivo Federal; 
 
9.1.2. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 
 
9.1.3.  bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida 
pelo Poder Executivo Federal. 
 

9.2. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e 
automação ofertados será feita mediante apresentação do documento 
comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo 
Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto nº 6.008, de 29 de 
dezembro de 2006. 
 

9.2.1. A comprovação prevista no caput será feita: 
 

I - eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do 
Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca 
de Manaus - SUFRAMA; ou 
 
II - por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência 
e Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do licitante. 
 

9.3. O exercício do direito de preferência disposto neste item será concedido 
após o encerramento da fase de apresentação das propostas ou lances, 
observando-se os seguintes procedimentos, sucessivamente: 
 

I - aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas 
de pequeno porte dispostas no Capítulo V da Lei Complementar nº 123, de 
2006, quando for o caso; 
 
II - aplicação das regras de preferência previstas no item 9.1, com a 
classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até dez 
por cento acima da melhor proposta válida, conforme o critério de 
julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência; 
 
III - convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no 
inciso I do item 9.1, na ordem de classificação, para que possam oferecer 
nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta 
válida, caso em que será declarado vencedor do certame; 
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IV - caso a preferência não seja exercida na forma do inciso III, por 
qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam 
enquadradas no inciso II do item 9.1, na ordem de classificação, para a 
comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a 
mesma regra para o inciso III do item 9.1, caso esse direito não seja 
exercido; e 
 
V - caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de 
preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento 
previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002. 

 
9.3.1. No caso de empate de preços entre licitantes que se encontrem na 
mesma ordem de classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha do que 
primeiro poderá ofertar nova proposta. 
 

9.4. Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e 
serviços de informática e automação deverão apresentar, junto com a 
documentação necessária à habilitação, comprovação de que atendem aos 
requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do item 9.1. 
 
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 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 Estadual, por se 
tratar da prestação de serviços. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório 
com data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o 
documento do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo 
referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o 
licitante o encaminhe, via protocolo. 
 

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 

Edital PE 28/2017 (0744727)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 51



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

d) documentos que comprovem o atendimento aos requisitos estabelecidos 
no item 10.4 deste Edital, nos termos do Decreto nº 7.174/2010, caso tenha 
sido exercido o direito de preferência; 

d.1) em relação aos subitens 9.1.1 e 9.1.3, a comprovação poderá ser 
feita por meio de uma das alternativas abaixo: 

d.1.1) eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico 
oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA; ou 

d.1.2) por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia ou pelo SUFRAMA. 

d.2) em relação ao subitem 9.1.2, a comprovação poderá ser feita por 
meio de uma das alternativas abaixo: 

d.2.1) eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico 
oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia; ou 
 
d.2.2) por cópia da página do Diário Oficial da União em que foi 
publicado o Reconhecimento da Condição de Bem Desenvolvido no 
País, conforme disposto na Portaria MCT nº 950, de 12.12.2006. 

 
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 
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(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade. 
 

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

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

10.4.1.         Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização 
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
10.4.2.   Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase 
de habilitação. 
 
10.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 
10.4.1. e 10.4.3. 
 
10.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo 
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
10.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se 
admitindo complementação posterior. 
 
10.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
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10.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF. 
 
10.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
11.1.  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. 
 

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. 
 
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. 
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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 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
13.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
13.2.  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. 
 
13.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos 
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 
 
14 - DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor, prazo de pagamento, prazo de início e fim dos serviços, em conformidade 
com este edital e seus anexos. 
 
14.2.    Antes da emissão da Nota de Empenho, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas 
pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
15.1.  São obrigações do Contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital; 
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução 
do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitadas pela 
contratada. 

 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
16.1. São obrigações da Contratada: 
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a)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e seus anexos e com os termos da 
proposta de preços; 
b)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados 
válidos para todos os efeitos. 

 
17 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
17.1.      O prazo para a entrega das licenças é de 30 (trinta) dias corridos após o 
recebimento da Nota de Empenho. 
 

17.1.1.        A entrega deverá ser realizada através do envio das chaves de 
ativação para o e-mail: cie@tre-al.jus.br. 

 
17.2.   Os serviços serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade 
dos mesmos com as especificações consignadas no Termo de 
Referência (Anexos I e I-A) e na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
 

17.3. Os serviços serão rejeitados nas seguintes hipóteses: 
 
a) incompatibilidade com as especificações previstas no Edital ou na  
proposta de preços; 
b) presença de defeito de qualquer natureza. 

 
17.4.  O prazo para a Seção 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. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. 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 
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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.  
 
18.2. 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. 
 
18.3. 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. 

 
18.4. 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) 2,5% (dois e meio por cento) por dia,  sobre o valor da contratação, em 
razão de não cumprimento do prazo para suporte. Após o 5º (quinto) dia 
e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) 
objeto(s), recaindo sobre este a multa constante na alínea “b”, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida; 

 
18.4.2.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

 
18.5.        O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 

 
18.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade 
e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
18.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
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contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  

 
18.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/93. 

 
18.9.  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. 

 
18.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
18.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.12. 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. 
 

18.12.1. 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. 

 
18.13.  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 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. 

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

 
19 - DO PAGAMENTO 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo da Nota 
Fiscal respectiva. 
 
19.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
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19.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
19.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
19.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a 
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
 
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2017, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica). 
 
21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. 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. 
 
21.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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21.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.4.  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. 
 
21.5. 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. 
 
21.6. 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. 
 
21.7. 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. 
 
21.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
21.9.  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, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
21.10.  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. 
 
21.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
21.12. 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. 
 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 21.9, no caso de ser retirado 

em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
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21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos itens; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

 
2.15. 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, 17 de julho de 2017. 
 
 

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

1. Objeto Extensão de Garantia de Softwares. 

2. Quantidade Item 1 
 
Extensão de Garantia de Licenças Alt-N Mdaemon 

Item 2 

 

 
 Extensão de Garantia de Licenças Alt-N Mdaemon 
 

3. Especificação do 
Objeto 

A especificação detalhada dos itens para aquisição estão no 
Projeto Básico anexo ao presente Termo de Referência 

4. Valor Estimado da 
Aquisição 

 O constante no subitem 8.2 do edital. 

 
 
 
 
5. Justificativa 

A contínua evolução tecnológica na área de tecnologia da 
informação não se restringe apenas aos equipamentos sendo, 
desta forma, necessária também a contínua atualização dos 
softwares (programas) para assegurar a prestação de serviços 
com maior agilidade, segurança, disponibilidade e 
principalmente confiabilidade e ampliação do número de  
licenças em uso justificada pelo investimento em capacitação já 
realizado. 

 
6. 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. 

7. Adjudicação (Por Item) 
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Maceió – AL, 21 de março de 2017. 

 

Cristino Hermano de Bulhões  
Chefe da Seção de Suporte Operacional 

 
 
 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto 
Coordenador de Infraestrutura 

 
 

Ciente, 
 

 

Carlos Henrique Tavares Méro 
Secretário de Tecnologia da Informação 

8. Classificação 
Orçamentária 

PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), 
Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica). 

 
 
9. Local de Entrega 

A entrega deverá ser realizada através do envio das chaves de 
ativação para o e-mail para cie@tre-al.jus.br. 

10. Unidade 
Fiscalizadora 

SSO/CIE/STI 

11. Unidade Gestora SAD 
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ANEXO I–A                                                                                                                                                                                                    
Especificação dos itens  

  
  

Item Qtd Descrição/Especificações 
 

01 
 

 
01 

 
Renovação de Garantia Licença Alt-N MDaemon 

  
0022  
  

 
01 

Renovação de Garantia Licença Alt-N Security Plus for 
MDaemon  

 
Especificações do Item 01 Renovação de Garantia de Licenças Alt-N MDaemon  
 
 Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e 
definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses;  
 Licenças de uso abrangidas pela pretendida renovação de garantia, cujos 
softwares são desenvolvidos pela Alt-N Technologies:  

■ MDaemon Messaging Server (1000 caixas portais);  
 A empresa vencedora do certame deverá fornecer as novas chaves de ativação 
dos produtos, com base nos dados de licenciamento a serem fornecidos. 
 
 Especificações do Item 02 Renovação de Garantia de Licenças Alt-N Security Plus  
 
 Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e 
definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses;  
 Licenças de uso abrangidas pela pretendida renovação de garantia, cujos 
softwares são desenvolvidos pela Alt-N Technologies:  

■ Security Plus for MDaemon (1000 caixas portais); 
  A empresa vencedora do certame deverá fornecer as novas c chaves de ativação 
dos produtos, com base nos dados de licenciamento a serem fornecidos. 
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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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##ATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
##TEX  Processo  Administrativo  nº  0001140-72.2017.6.02.8000.  O
Desembargador José Carlos Malta Marques, Presidente do TRE/AL,
homologou,  em  18/08/2017,  o  resultado  do  Pregão  Eletrônico  nº
28/2017,  adjudicando  o  seu  objeto  à  empresa LPZIGLIO
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA  -  EPP,  CNPJ
Nº04.023.725/0001-56, no valor total de R$ 26.464,98, autorizando a
devida contratação, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02,
c/c o Decreto nº 5.450/05. 

##DAT Maceió/AL, 21 de agosto de 2017.
##ASS Ingrid Pereira de Lima Araújo

##CAR Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

PA 0006186-37.2020
Unidade 1 1

Objeto CATMAT nº 24333

Fontes de Consulta
Valores  

obtidos

Afastamento em 

relação à média 

dos valores 

obtidos

Subconjunto 

formado sem os 

elementos com 

afastamento 

superior a um 

desvio padrão acima 

da média dos 

valores obtidos 

HENIQ Net (0736973) 19.124,35 -1.555,53 Não aplicável

LPZiglio (0738439) 20.490,00 -189,88 Não aplicável

UniSource (0739269) 22.425,30 1.745,42 Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores 

Obtidos 

6,55%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 

critério da média ajustada, definindo a Média 

dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 

valores obtidos

Desvio Padrão 

dos valores 

obtidos

Média dos 

elementos do 

Subconjunto

Q = quantidade de valores obtidos     3
ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Total Estimado

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Renovação de licença da garantia de atualização 

MDaemon (1000 caixas postais)

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 

quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 

igual a 20%

A Planilha  pode ser utilizada 20.679,88 1.354,28 Não aplicável
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20.679,88 20.679,88
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Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

PA 0006186-37.2020
Unidade 2 1

Objeto CATMAT nº 24333

Fontes de Consulta
Valores  

obtidos

Afastamento em 

relação à média 

dos valores 

obtidos

Subconjunto 

formado sem os 

elementos com 

afastamento 

superior a um 

desvio padrão acima 

da média dos 

valores obtidos 

HENIQ Net (0736973) 23.412,33 -1.654,09 Não aplicável

LPZiglio (0738439) 25.085,00 18,58 Não aplicável

UniSource (0739269) 26.701,93 1.635,51 Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores 

Obtidos 

5,36%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 

critério da média ajustada, definindo a Média 

dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 

valores obtidos

Desvio Padrão 

dos valores 

obtidos

Média dos 

elementos do 

Subconjunto

Q = quantidade de valores obtidos     3
ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Total Estimado

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Security Plus para MDaemon (1000 caixas postais)

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 

quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 

igual a 20%

A Planilha  pode ser utilizada 25.066,42 1.343,04 Não aplicável
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25.066,42 25.066,42
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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 agosto de 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Em atendimento ao Despacho COMAP 0739609, fizemos

uma pesquisa de preços do produto requerido no Banco de
Preços, bem como consulta a revendedores autorizados, com base no
procedimento anterior que teve indicação do Distribuidor, conforme
eventos 0741722 e 0743867, sem sucesso.

Fizemos ainda consulta aos editais dos pregões
eletrônicos indicados nos Estudos Preliminares, de contratações
públicas similares, no entanto, por se tratarem de procedimentos de
licenças perpétuas, além de serem de outros fabricantes - correios
eletrônicos da Zumba Network e Microsoft Active Directory,
entendemos, salvo melhor juízo, não guardarem equivalência de
preços.

Os Estudos Preliminares fazem referência também ao PE
nº 28/2017 do TRE/AL, conforme Edital evento 0744727 e Termo de
Homologação 0744730, de nossa atual contratação com a empresa
LP Ziglio, cujo valor total foi de R$ 26.464,98, para os dois itens.

Desta vez, com base nas atuais propostas das empresas
Heniq Net (0736973), LPZiglio (0738439) e Unisource (0739269),
obtivemos o preço médio total, para 36 (trinta e seis) meses, no valor
de R$ 45.746,30 (quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis
reais e trinta centavos).

Importante registrar que, assim como no procedimento
de 2017, também desta vez, as empresas apresentaram propostas
divididas em dois itens, levando-nos a crer que essa divisão é feita
pelo próprio mercado, resultando, ao final, na divisão do item no
Edital, com ajuste no TR à época (0744727), o que sugerimos seja
feito também desta vez.

Como feito em 2017, e agora conforme disposto
na recente IN nº 73, de agosto de 2020, art. 6º, estimamos o valor
médio total para a contratação por 36 meses, com base na proposta
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de menor preço apresentada pela Heniq Net, distribuidor do produto,
no valor de R$ 42.536,68 (quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e
seis reais e sessenta e oito centavos), sendo R$ 19.124,35, para a
renovação da Licença MDaemon e R$ 23.412,33, para a renovação da
Licença Security Plus para MDaemon, ambas para 1.000 caixas
postais.

Por fim, sugerimos que a contratação seja realizada por
meio de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, considerando o valor e as empresas pesquisadas.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 13/08/2020, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 14/08/2020, às 11:10, 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
0744918 e o código CRC 53860D58.

0006186-37.2020.6.02.8000 0744918v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de agosto de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0744918, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017, destacando, contudo, a sugestão emitida pela SEIC:

 
"Importante registrar que, assim como no
procedimento de 2017, também desta vez, as
empresas apresentaram propostas divididas
em dois itens, levando-nos a crer que essa
divisão é feita pelo próprio mercado,
resultando, ao final, na divisão do item no
Edital, com ajuste no TR à época (0744727), o
que sugerimos seja feito também desta vez."

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/08/2020, às 12:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0745470 e o código CRC F521B358.

0006186-37.2020.6.02.8000 0745470v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2020.
Sigam os autos à COINF, para ciência dos

apontamentos da SEIC, doc. 0744918, e manisfestação quanto
à proposta daquela Unidade, no sentido de se dividir o objeto
com fundamento no resultado da pesquisa de preços, a
exemplo do que ocorrido em 2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2020, às 18:59, 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
0745780 e o código CRC 82CD661F.

0006186-37.2020.6.02.8000 0745780v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2020.
À SEGI e GSAD - Portaria 225/2020 - 0729813
(Em paralelo à SAD - para conhecimento)
 
Sr. Chefe e Servidor Abionésimo Marinho da

Rocha,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto ao teor do Despacho GSAD 0745780, vez
que objeto do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013, antecipo
que, na qualidade de integrante demandante, entendo que a
proposição de lote único é a mais adequada e traduz o sentido
de efetividade completa da solução almejada.

Faço encaminhar este aos senhores e em paralelo
ao Gabinete da SAD, solicito que o retorno de Vossas
Senhorias, de igual forma, por economia processual, faça-se
diretamente à SAD.

 
À Considereção dos demais membros da Portaria 225/2020

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 18/08/2020, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746796 e o código CRC FA762130.

0006186-37.2020.6.02.8000 0746796v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2020.
À COINF
 
Senhor Coordenador,
 
Em atenção do despacho 0746796, concordo com a

sugestão apresentada quanto à proposição em lote único para
a pretendida aquisição.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 18/08/2020, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0747273 e o código CRC 03D7B451.

0006186-37.2020.6.02.8000 0747273v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho COINF (doc. 0746796), em concordância com a
sugestão apresentada quanto à proposição em lote único para
a pretendida aquisição, preponderando-se desta forma o
aspecto técnico.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 19/08/2020, às 17:05, 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
0747848 e o código CRC 1F13EDCD.

0006186-37.2020.6.02.8000 0747848v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2020.
À SEIC, para conclusão da instrução considerando-

se a contratação do objeto em lote único, conforme
pronunciamento dos integrantes da Comissão de
Planejamento da Contratação de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação, Eventos (doc. 0746796), (doc.
0747273) e (doc. 0747848).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2020, às 21:47, 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
0747899 e o código CRC 12D27E86.

0006186-37.2020.6.02.8000 0747899v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,
 
O que foi sugerido por esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, seria dividir o item único (Item 1) do TR
(0737661), em dois itens, mantendo-se um lote único, por certo, não
havendo em nenhum momento menção ou sugestão para divisão de
itens em lotes, conforme pode-se observar no despacho SEIC
0744918, que transcrevemos abaixo:

assim como no procedimento de 2017, também desta
vez, as empresas apresentaram propostas divididas
em dois itens, levando-nos a crer que essa divisão é
feita pelo próprio mercado, resultando, ao final, na
divisão do item no Edital, com ajuste no TR à época
(0744727), o que sugerimos seja feito também desta
vez.

A sugestão se deve ao fato de que no procedimento
anterior de 2017 esse questionamento fora levantado pela SLC, para
elaboração do edital, uma vez que no TR original, como desta vez,
constava apenas um item e o mercado também naquele momento
apresentou propostas em 2 itens para atender o requerido. Não
houve questionamento acerca da divisão de itens em lotes, apenas
sobre ser dividido o item 1 em 2 itens, na forma das propostas
apresentadas, como se observa: Heniq NET (0736973), LPZiglio
(0738439) e Unisource (0739269).

Entendemos, entretanto, que a instrução a cargo desta
Seção encontra-se concluída, uma vez que no despacho SEIC
0744918, penúltimo parágrafo. já foram informados os valores
estimados, seja para o total da contratação na forma do TR, Item
Único (0737661), no total de R$ 42.536,68 (quarenta e dois mil,
quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), seja por
item, sendo R$ 19.124,35, para a renovação da Licença MDaemon e
R$ 23.412,33, para a renovação da Licença Security Plus para
MDaemon, ambas para 1.000 caixas postais.

Despacho SEIC 0748513         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 82



Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 20/08/2020, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 20/08/2020, às 17:38, 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
0748513 e o código CRC 382C6C03.

0006186-37.2020.6.02.8000 0748513v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
Sigam os autos à COFIN, para reserva de crédito

no valor indicado pela SEIC, no Despacho 0744918, que
estimou o  preço médio total, para 36 (trinta e seis) meses, no
valor de R$ 45.746,30 (quarenta e cinco mil, setecentos e
quarenta e seis reais e trinta centavos).

Quanto ao Despacho SEIC 0748513, solicito à
Senhora Coordenador de Material e Patrimônio que conduza
eventuais necessidades de ajuste na elaboração da minuta do
edital, de modo a conciliar os apontamentos da SEIC a
possíveis questionamentos da SLC. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/08/2020, às 00:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748706 e o código CRC 3B1DEDEC.

0006186-37.2020.6.02.8000 0748706v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
 
 
À SLC, para confecção da minuta do edital.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/08/2020, às 07:34, 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
0748765 e o código CRC 3E9EF561.

0006186-37.2020.6.02.8000 0748765v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0748706).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/08/2020, 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
0748780 e o código CRC C2206F74.

0006186-37.2020.6.02.8000 0748780v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 272 (0749034).

Observação:

Renovação licenças MDaemon.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 21/08/2020, às 13:18, 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
0749035 e o código CRC F3821601.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO  NºNº  XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº: 0006186-37.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO)
Data: XX de XXXX de 2020
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
POR  LOTE  (LOTE  ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando a  prestação de serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N
(Mdaemon  e  Security  Plus), 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 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório,
ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o
Decreto nº 8.184/2014,  a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se
adota o SICAF –  Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que
couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.

1- DO OBJETO  

1.1. O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão
de garantia de softwares Alt-N (item 1 - MDaemon 1000 caixas postais e item 2 -
Security  Plus  1000  caixas  postais,  ambos  por  trinta  e  seis  meses), conforme
especificações descritas no Anexo I deste edital.

2 – DOS PRAZOS

2.1. 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.
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2.2.      Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados por 36
(trinta e seis) meses.

3 – DA PARTICIPAÇÃO 

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

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Siste-
ma.

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

 que estejam sob falência, concurso de credores,  concordata ou  em processo de
dissolução ou liquidação;

que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocu-
pantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vin-
culados 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
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07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declara-
ções: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o pros-
seguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obri-
gatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho de-
gradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inci-
so III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumpri-
mento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previs-
tas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
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4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permi-
te a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Fede-
ral,  no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetu-
adas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lan-
ces, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da li-
citação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de aces-
so, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados ca-
dastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela infor-
mação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação.

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomi-
tantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a eta-
pa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a docu-
mentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico duran-
te a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo siste-
ma ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro  e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a)  Valor total dos itens que compõem o lote ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifica-
ção constante no Anexo I. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contrata-
da.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encar-
gos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que in-
cidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
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6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, se-
rão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de plei-
tear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a con-
tar da data de sua apresentação. 

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do siste-
ma COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por
um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas
de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

6.7.1. O  descumprimento  das regras  supramencionadas pela  Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assi-
natura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por so-
brepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sis-
tema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando  desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital,  contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini-
tivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclu-
sivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o  valor total  de cada
item que compõe o lote único, sendo que sistema efetuará automaticamente
o somatório para efeito de escalonamento.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo siste-
ma os respectivos lances. 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoria-
mente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até
o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema orde-
nará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o en-
cerramento deste prazo.

7.13.Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir
o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

7.14.1. Na hipótese  do subitem anterior,  a  ocorrência  será  registrada em
campo próprio do sistema.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do lici-
tante. 

7.17.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

7.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somen-
te após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
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7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote (lote único),
conforme definido neste Edital e seus anexos. 

7.20.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua propos-
ta.

7.21. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação auto-
mática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema iden-
tificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte partici-
pantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encami-
nhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, conta-
dos após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais li-
citantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele in-
tervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos su-
bitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.
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7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempa-
te será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

1.1.1. no país;

1.1.2. por empresas brasileiras; 

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País;

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de car-
gos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 
na legislação.

7.28.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema ele-
trônico dentre as propostas empatadas. 

7.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apre-
sentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negocia-
ção em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acom-
panhada pelos demais licitantes.

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos comple-
mentares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados. 

7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7.31. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos
no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência pre-
visto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do
Decreto n° 7.174, de 2010.
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7.31.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos
termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempre-
sas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência
previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse
benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.

7.32. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta
de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema
automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que
estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Prego-
eiro.

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classifi-
cada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do pre-
ço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus ane-
xos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do De-
creto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Nor-
mativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço fi-
nal superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1.  Os preços  máximos  fixados  são  R$  42.536,68  (quarenta  e  dois  mil,
quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), para o lote único,
sendo R$ 19.124,35 (dezenove mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco
centavos) para o Item 01 e R$ 23.412,33 (vinte e três mil, quatrocentos e doze
reais e trinta e três centavos), para o Item 02, que, de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
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8.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor
total de cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total
do lote ofertado. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocató-
rio da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se refe-
rirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realiza-
ção de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública so-
mente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo,
vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital com-
plementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicita-
ção escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e for-
malmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,  desta-
cam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de ou-
tras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo in-
dicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema ele-
trônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Também deverão  ser  encaminhados  pelo  sistema,  quando solicitado  pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
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8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifica-
ção.

8.9. Havendo  necessidade,  o  Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  informando  no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subse-
quente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, confor-
me disposto no item 8.29.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verifi-
cará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o even-
tual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à exis-
tência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tam-
bém de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbi-
dade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por in-
termédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se hou-
ve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Im-
peditivas Indiretas.

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-
classificação.
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9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilita-
do, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à ha-
bilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica fi-
nanceira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/
MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender
às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anteri-
or à data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitan-
te, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), con-
forme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requi-
sitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF dife-
rentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à ve-
rificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade li-
mitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamen-
te registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-
ção no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, fili-
al ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decre-
to de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

Minuta de edital (0750698)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 103



 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta-
ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a to-
dos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas admi-
nistrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, me-
diante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o obje-
to contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de com-
provação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar
a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou em-
presas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-
se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.
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9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual
que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previs-
tos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição no cadastro  de contribuinte municipal  e  (b)  da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal
e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microem-
presa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imedia-
tamente posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no
que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convoca-
da para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vence-
dor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na docu-
mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para re-
gularização. 

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

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilita-
ção, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que es-
tiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os re-
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quisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigên-
cias do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,
e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação
das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es)
valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do li-
citante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edi-
tal, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminha-
da no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema ele-
trônico e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assi-
nada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado;

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe eu lote ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).
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10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevale-
cerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sen-
do considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer lici-
tante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido  o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais  licitantes,  desde logo,  intimados para,  querendo,  apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que co-
meçarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
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11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interes-
sados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria ses-
são pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele de-
pendam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o lici-
tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equiva-
lente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imedi-
atamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acom-
panhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
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14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da ses-
são pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser  realizada por forma eletrônica,  pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração des-
te Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a rea-
lização do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório de-
verão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designa-
da para abertura da sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico,  pelo  e-
mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os pra-
zos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcio-
nal e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sis-
tema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO

15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 – DA CONTRATAÇÃO

16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto,
valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus
anexos.

16.2.O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.
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16.3.Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.

16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou
se  recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.1.      O prazo para a entrega das licenças é de 30 (trinta) dias corridos após o
recebimento da Nota de Empenho.

17.2.      O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações téc-
nicas.

17.2.1. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homolo-
gação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

17.2.2. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fa-
bricante.

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

17.4. O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.

17.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

17.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
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17.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez)
dias  corridos,  substituir  o  produto  adequadamente,  sujeitando-se  às  sanções
administrativas previstas na Seção 18.

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a. Advertência: 

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

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

b. Multa de:

i. 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de
Empenho, no caso de atraso injustificado na prestação do serviço,  limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

- No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a
multa de 10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

- No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplica-
da a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecu-
ção total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento
de fornecimento.

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

iii.  20% (vinte por cento) sobre o valor da  Nota  de  Empenho, no  caso de
inexecução total da obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do
instrumento de fornecimento.
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c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

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

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

18.3. As  sanções previstas  nos itens "18.1.a",  “18.1.c”  e  “18.1.d”  poderão  ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

18.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

18.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre  se  valerá  dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

18.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  prestação  dos  serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração. 

18.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

18.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
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dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

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

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

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

19 - DO PAGAMENTO.

19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10  (dez)  dias, após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços,
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos:

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Ne-
gativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certifica-
do 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 Cer-
tidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Traba-
lho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e

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

19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

EM = I x N x VP,

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

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

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

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

20.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº  167674  - Natureza da
Despesa nº 33.90.40.

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

21.1. São obrigações do contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
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b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contra-
to(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da propos-
ta;

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

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execu-
ção das obrigações contratuais; e

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

22.1. São obrigações da contratada:

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

b)Fornecer os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

c) Fornecer a documentação, física ou on-line, necessária à instalação
e à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), com-
pleta, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

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

e) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem
ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execu-
ção do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indeniza-
ções cabíveis e assumindo o ônus decorrente 

f) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamen-
tos e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela
qualidade, desempenho, eficiência  e produtividade na execução dos
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas
no Termo de Referência (Anexo I); 

g)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediata-
mente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer
a execução do objeto; 
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h)  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;

i)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; 

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

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

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

m) 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;

n) 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;

o) 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;

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 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-
ca observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar er-
ros 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.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à con-
tratação.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança
da contratação. 

23.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, ex-
cluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

23.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afas-
tamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10. 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.

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

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
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23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser
retirado  em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

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

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

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

                                          TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N (MDae-
mon e Security Plus).

2. Quantidade Lote Único, contendo os itens abaixo listados:

Item 01 - MDaemon Messaging Server (1000 caixas portais);

Item 02 - Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais).

Renovação da garantia de atualização para novas versões dos 
produtos e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 
36 (trinta e seis) meses.

3. Resumo da Especifi-
cação do Objeto

MDaemon Messaging Server (1000 caixas portais); 

Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais). 

Renovação da garantia de atualização para novas versões dos 
produtos e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 
36 (trinta e seis) meses.

4. Valor Estimado  O constante do subitem 8.3.1 do Edital.

5. Justificativa

A  extensão  de  garantia  pretende  dar  longevidade  técnica  ao
software  de  correio  eletrônico  utilizado  por  este  Tribunal,  de
maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade
dos serviços providos por meio do mesmo.

Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista de custo/
benefício, uma vez que torna desnecessária a aquisição de novos
softwares para substituição da plataforma de correio eletrônico
atual. 

6. Prazo de Entrega
O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corri-
dos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de em-
penho ou documento equivalente.
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7. Adjudicação (Por Lote – Lote Único)

8. Classificação Orça-
mentária

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

9. Local de Entrega
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-
al.jus.br cc.: segi@tre-al.jus.br. 

10. Unidade Fiscal-
izadora

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):

Contratação  de  extensão  de  garantia  de  softwares  Alt-N  (MDaemon  e  Security
Plus). 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Contratação  de  extensão  de  garantia  de  softwares  Alt-N  (MDaemon  e  Security
Plus). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a)

A  contínua  evolução  tecnológica  na  área  de  tecnologia  da  informação  não  se
restringe  apenas  aos  equipamentos  sendo,  desta  forma,  necessária  também a
contínua  atualização  dos softwares  (programas)  para  assegurar  a  prestação  de
serviços com maior agilidade, segurança, disponibilidade e
principalmente  confiabilidade  e  ampliação  do  número  de  licenças  em  uso
justificada pelo investimento em capacitação já realizado. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao software de correio
eletrônico  utilizado  por  este  Tribunal,  de  maneira  a  incrementar  o  grau  de
confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos por meio do mesmo. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

A garantia de atualização para novas versões incrementa a segurança da solução
por conta da correção de vulnerabilidades detectadas no produto
�  A atualização de definições do Security Plus incrementa a segurançadas contas
de e-mail
� Implementação de novas funcionalidades ao produto. 

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

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): aprimorar as
medidas de segurança do serviço de e-mail.

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 0006186-
37.2020.6.02.8000. 

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

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para atender à demanda do
TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares. 

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

Entendemos,  salvo  juízo  superior,  que  as  licenças  de  software  podem ser
fornecidas por qualquer revenda Sonicwall. 
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Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou alternativa que
não a renovação da garantia pretendida. 

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

O  serviço  a  ser  contratado  possui  características  específicas  por  ser
obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em
período  determinado,  portanto  não  se  caracteriza  como  serviço  de  natureza
continuada. 

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

Não haverá parcelamento.

Adjudicação será por lote (lote único).

2.10 Vigência

A vigência é de 36 (trinta e seis) meses.

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

Sugere-se avaliar a possibilidade de aquisição direta. 

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

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

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

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II
que  versa  sobre  a  necessidade  de  exigências,  na  fase  de  habilitação,  de
certificações emitidas por  instituições públicas ou privadas credenciadas pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro),
que atestem, conforme regulamentação específica,  a adequação à segurança
para o usuário  e instalações,  compatibilidade eletromagnética e consumo de
energia. 
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Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame,
vez que a certificação para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é
voluntária, conforme Portaria Inmetro n.º 170 de 10/04/2012. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vin-
culado 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 os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

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

3.  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado
ou ao andamento de atividades da garantia;
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4. Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem  ao pa-
trimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto,
procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumin-
do o ônus decorrente 

5. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamen-
tos e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela
qualidade,  desempenho,  eficiência  e  produtividade na execução  dos
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas
no Termo de Referência (Anexo I); 

6. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamen-
te,  todas as  ocorrências  anormais  e/ou que possam comprometer  a
execução do objeto; 

7. 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;

8.  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; 

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

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

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

3.1 Descrição do Objeto

Condições Gerais:

1. A LICITANTE deve ser revenda autorizada pela Alt-N Technologies para forne-
cer seus licenciamentos.

2. Todas os produtos deverão ser entregues no idioma Português do Brasil e, na
inexistência do referido idioma para o respectivo software, será aceito o idioma
Inglês (EUA).
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3. Prazo de entrega de 30 (trita) dias corridos contados a partir do recebimento
da nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente.

Lote Único, contendo os itens abaixo listados:

Lote Descrição 

        

01

Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos
e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis)
meses;
� Licenças de uso abrangidas pela pretendida renovação de garantia,
cujos softwares são desenvolvidos pela Alt-N Technologies: 

Item 01: MDaemon Messaging Server  (1000 caixas postais);

Item 02: Security Plus for Mdaemon (1000 caixas postais).

A empresa vencedora do certame deverá fornecer as novas chaves de
ativação dos produtos, com base nos dados de licenciamento a serem
fornecidos. 

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

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

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

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

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;

2.  A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu tempo
contado por cada fornecimento individualmente;
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3.  Entende-se  como  garantia  aquela  prestada  pelo  próprio  fabricante  ou  por  rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);

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

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

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

   Recebimento do Objeto: 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de  liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a
atualização monetária.
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Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9): 

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

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

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

a. Advertência:

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

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

b. Multa de: 

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

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

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

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

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/
solução  de  ocorrências  poderá  resultar  no  cancelamento  do  instrumento  de
fornecimento com a Contratada.
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3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

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

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

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

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

MDaemon Messaging Server (1000 caixas portais); 

Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais). 

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

Não há.

Maceió, 28 de julho de 2020. 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO

Coordenador 
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ANEXOANEXO  IIII

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO
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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INFORMAÇÃO Nº 5819 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 
Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à prestação de
serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N (Mdaemon e Securitu
Plus).
 
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, de
acordo com o Despacho SEIC (0744918).
 
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
 
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto
nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de
aceitabilidade da proposta, ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que
ainda não se verificou posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do
referido Decreto, esta Seção divulgou os valores estimados para aquisição
para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/08/2020, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/08/2020, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 31/08/2020, 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
0750704 e o código CRC 044F170A.

0006186-37.2020.6.02.8000 0750704v2
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
Reporto-me à Informação nº 5819, da SLC

(doc. 0750704), acerca da qual nada tenho a opor, para
submeter os presentes autos à análise da AJ-DG, em atenção
ao disposto no Parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93
(minuta doc. 0750698).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2020, às 02:28, 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
0751019 e o código CRC DD109380.

0006186-37.2020.6.02.8000 0751019v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Tratam os autos da contratação de extensão de

garantia de softwares Alt-N (MDaemon e Security Plus), em
uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, por um período
adicional mínimo de  36 (trinta e seis) meses, conforme termo
de referência 0737661.

Ao realizar a pesquisa de preços, a SEIC (0744918)
teceu com a seguinte observação:

 
"Os Estudos Preliminares fazem
referência também ao PE nº 28/2017 do
TRE/AL, conforme Edital
evento 0744727 e Termo de
Homologação 0744730, de nossa atual
contratação com a empresa LP Ziglio,
cujo valor total foi de R$ 26.464,98, para
os dois itens.
Desta vez, com base nas atuais propostas
das empresas Heniq Net (0736973),
LPZiglio (0738439) e Unisource
(0739269), obtivemos o preço médio total,
para 36 (trinta e seis) meses, no valor de
R$ 45.746,30 (quarenta e cinco mil,
setecentos e quarenta e seis reais e trinta
centavos).
Importante registrar que, assim como
no procedimento de 2017, também
desta vez, as empresas apresentaram
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propostas divididas em dois itens,
levando-nos a crer que essa divisão é
feita pelo próprio mercado,
resultando, ao final, na divisão do
item no Edital, com ajuste no TR à
época (0744727), o que sugerimos
seja feito também desta vez."

 

 

No entanto, a minuta de edital de licitação foi
elaborada pela SLC na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL (LOTE ÚNICO) (0750698).

 
Como a recomendação dessa SAD (0748706) acerca

do tema não foi analisada pela COMAP, devolvemos os autos
para eventual aperfeiçoamento do termo de referência, na
forma sugerida pela SEIC.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 26/08/2020, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/08/2020, às 14:39, 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
0751247 e o código CRC 467EA053.

0006186-37.2020.6.02.8000 0751247v1

Despacho AJ-DG 0751247         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 134



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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
À COINF.
À SEGI.
À APG-SAD.
 
Tendo em vista a manifestação da AJ-DG, conforme

despacho de evento nº 0751247, encaminho os autos à
Comissão de Planejamento da Contratação (Portaria
Presidência nº 225/2020 - 0729813) para eventual
aperfeiçoamento do termo de referência, na forma sugerida
pela SEIC.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2020, 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
0751545 e o código CRC 0C299DF1.

0006186-37.2020.6.02.8000 0751545v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de agosto de 2020.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Mais uma vez, a questão levantada pela

SEIC 0744918, sobre a aquisição em loté único, é trazida, de
observa que já houve análises:

 
Do integrante demandante, Portaria 225/2020 -

 0729813: evento 0746796;
Do integrante técnico, mesma Portaria:

evento 0747273;
Do integrante adminstrativo, mesma Portaria:

evento 0747848.
 
Se no passado este Regional pode conviver com a

possibilidade de se ter um produto e não o outro, sendo este
outro o "Security Plus", que como intuitivo voltado à
segurança; o mesmo não se acredita possível agora, salvo se
entender de forma diversa do que entendeu a  Comissão de
Planejamento da Contratação -  Portaria 225/2020 - 0729813,
a Alta Administração e tiver apetite ou tolerância ao risco
adicional decorrente, no trato de e-mails.

 
Cumpre-me recordar que vivemos tempos de

"teletrabalho" decorrente da pandemia COVID-19
Dos riscos e vulnerabilidades já detectadas:
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Não existência de critério objetivo para liberação de usuários
para uso VPN;
Não garantia de que os equipamentos dos usuários estejam
licenciados (Sistema Operacional básico);
Não garantia de que os equipamentos dos usuários
estejam equipados minimamente com anti-vírus;
Não garantia de que os equipamentos dos usuários estejam com
seu Sistema Operacional atualizado;
Não garantia de que os equipamentos dos usuários estejam com
seu anti-vírus atualizado;
Não garantia de que os equipamentos dos usuários estejam com 
browsers (navegadores internet) atualizados.

Neste cenário, de forma exemplificativa e não
exaustiva, constituindo risco presente:

Vírus e assemelhados, trazidos ou não por e-mails, que infectem
os equipamentos dos usuários podem, via VPN estabelecida, ou
seja, prolongamento da rede deste Regional e da Justiça Eleitoral
estabelecida, infectar outros equipamentos da rede interna;
Há, igualmente, a hipótese de exploração de vulnerabilidades de
browser que exponham senhas ou se prestem a fins outros não
legais;

 
Desta forma, vez que já fora examinada a questão

pela Comissão de Planejamento da Contratatação, vez que
persiste a dúvida, sugere-se, caso ainda necessário, o elevar
da questão a instâncias superiores para, diante de seu apetite
ou tolerância ao risco, availiar se é tolerável a hipótese de se
atualizar a ferramente de e-mail (MDaemon Messaging
Server) sem sua correspondente ferramenta de segurança
(Security Plus for MDaemon).

 
Por fim, diante da situação que se apresenta, com

todas as nuanças acima delineadas, sugere-se, mais uma vez o
emprego de "Lote único", salvo entendimento em
contrário.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/08/2020, às 09:09, 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
0751830 e o código CRC 62F2FB46.

0006186-37.2020.6.02.8000 0751830v1
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Termo de Referência - TIC nº 22 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

quadro resumo 

01. Objeto Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N (MDaemon e Security Plus)..

02. Quantidade

Lote Único, contendo os itens abaixo listados:

Item Descrição Qtd

01
MDaemon Messaging Server (1000 caixas portais);
Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos
e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis)
meses

01

02
Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais).
Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos
e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis)
meses

 

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

MDaemon Messaging Server (1000 caixas portais);
Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais).
Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e definições de vírus/spam, por um
período mínimo de 36 (trinta e seis) meses

04. Valor Estimado

Lote único

Item Valor (R$) Qtd Total (R$)
01  01  

02  01  

 

 

05. Justificativa

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao software de correio eletrônico utilizado por este
Tribunal, de maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos por meio do
mesmo.

Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista de custo/benefício, uma vez que torna desnecessária a
aquisição de novos softwares para substituição da plataforma de correio eletrônico atual.

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

07. Adjudicação Lote único
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

09. Local de Entrega
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br cc.: segi@tre-al.jus.br

 

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:
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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):
 

Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N (MDaemon e Security Plus).

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N
(MDaemon e Security Plus).
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A contínua evolução tecnológica na área de tecnologia da informação não se restringe
apenas aos equipamentos sendo, desta forma, necessária também a contínua
atualização dos softwares (programas) para assegurar a prestação de serviços com
maior agilidade, segurança, disponibilidade e
principalmente confiabilidade e ampliação do número de licenças em uso justificada pelo
investimento em capacitação já realizado.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao

software de correio eletrônico utilizado por este Tribunal, de maneira a
incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos
por meio do mesmo.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

A garantia de atualização para novas versões incrementa a segurança da solução por
conta da correção de vulnerabilidades detectadas no produto
� A atualização de definições do Security Plus incrementa a segurançadas contas de e-
mail
� Implementação de novas funcionalidades ao produto.

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

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): aprimorar as
medidas de segurança do serviço de email.

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 0006186-37.2020.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Entendemos, salvo juízo superior, que as licenças de software
podem ser fornecidas por qualquer revenda Sonicwall.

 
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se

vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possuem características específicas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

 
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de

produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será item único.

2.10 Vigência
A vigência  é de 36 (trinta e seis) meses
 

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

Sugere-se avaliar a possibilidade de aquisição direta.
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Alternativamente a aquisição pretendida deverá ser realizada
por meio de licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste
Regional, salvo entendimento superior contrário.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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5. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

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

7. 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;

8.  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;

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

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

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

Condições Gerais:

1. A LICITANTE deve ser revenda autorizada pela Alt-N Technologies para fornecer
seus licenciamentos.

2. Todas os produtos deverão ser entregues no idioma Português do Brasil e, na
inexistência do referido idioma para o respectivo software, será aceito o idioma
Inglês (EUA);

3. Prazo de entrega de 30 (trita) dias corridos contados a partir do recebimento da
nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente;

Lote Único, contendo os itens abaixo listados:

Item Descrição Qtd

01

Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e definições
de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses;
� Licenças de uso abrangidas pela pretendida renovação de garantia, cujos softwares
são desenvolvidos pela Alt-N Technologies:
■ MDaemon Messaging Server (1000 caixas portais);
� A empresa vencedora do certame deverá fornecer as novas chaves de ativação
dos produtos, com base nos dados de licenciamento a serem fornecidos.

01

02

Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e definições
de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses;
� Licenças de uso abrangidas pela pretendida renovação de garantia, cujos softwares
são desenvolvidos pela Alt-N Technologies:
■ Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais).
� A empresa vencedora do certame deverá fornecer as novas chaves de ativação
dos produtos, com base nos dados de licenciamento a serem fornecidos.

01

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

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

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

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

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

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;

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

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

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
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5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

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

Recebimento do Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
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judicialmente;
5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do

valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

6. Se a 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. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. 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. 

9. 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.

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

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

MDaemon Messaging Server (1000 caixas portais);
Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais).

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

Não há.

 

Maceió, 27 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 27/08/2020, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 27/08/2020, às 20:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 28/08/2020, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751989 e o código CRC E91118E6.

0006186-37.2020.6.02.8000 0751989v9
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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 agosto de 2020.
À SEGI e GSAD - Portaria 225/2020 - 0729813
 
Sr. Chefe e Servidor Abionésimo Marinho da Rocha,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto ao Termo de Referência 0751989, disponibilizado
igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 27/08/2020, às 17:25, 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
0751990 e o código CRC 71A8EB3A.

0006186-37.2020.6.02.8000 0751990v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de agosto de 2020.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc.  0751989, 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 27/08/2020, 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
0751991 e o código CRC 25B99EFB.

0006186-37.2020.6.02.8000 0751991v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
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 28/08/2020, às 09:33, 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
0752169 e o código CRC 4E1C3252.
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
À COINF.
 
Senhor Coordenador,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho COINF (doc. 0751990), para informar que,
considerando a orientação do Secretário de Administração, o
item 11 do Termo de Referência - TIC 22 (doc. 0751989),
referente a indicação da gestão contratual da contratação de
extensão de garantia de softwares Alt-N (MDaemon e Security
Plus), será objeto de ressalva da referida Secretaria quando
da sua aprovação.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 28/08/2020, às 10:38, 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
0752259 e o código CRC 0FF6BADF.
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
À  GSAD
 
Sr. Assessor,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0752259, informo que a

questão é aparente ponto de conflito, a ser pacificado por instância
que o possa.

Todavia, cumpre-me recordar:
 
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017 - Dispõe sobre as

normas de contratação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e dá outras providências:

 
"Art. 4º, ...
 § 3º. As contratações de Tecnologia da
Informação, quanto aos itens I a III do
caput, serão regidas por norma
específica."
 

Resolução CNJ nº 182/2013 - Dispõe sobre diretrizes para
as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e
financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

 
"Art. 13. A Equipe de Planejamento deverá
elaborar os Estudos Preliminares da STIC
necessários para assegurar a viabilidade da
contratação, bem como o Projeto Básico ou o
Termo de Referência.
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§ 1º A documentação gerada na fase dos
Estudos Preliminares da STIC, bem como o
Projeto Básico ou Termo de Referência,
deverão ser elaborados, assinados pela Equipe
de Planejamento e submetidos ao titular da
Área Demandante que, após a aprovação,
deverá encaminhar à autoridade competente
do órgão para deliberação sobre o
prosseguimento ou não da contratação
pretendida.
...
Art. 16, O documento Estratégia para a
Contratação deverá conter, sempre que
possível e necessário, os seguintes elementos
...
VIII – a Equipe de Gestão da Contratação com
a indicação de seus integrantes."
 

Cordialmente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/08/2020, às 11:04, 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
0752294 e o código CRC BF54F2E2.

0006186-37.2020.6.02.8000 0752294v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2020.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Revendo a tramitação dos autos, observo que a

questão suscitada no Despacho GSAD 0751545 já havia sido
objeto de apontamento em nosso Despacho GSAD 0748706,
quando o feito foi encaminhado a essa Unidade.

Nesse sentido, peço todas as vênias ao Sr.
Coordenador de Infraestrutura pelo equívoco de tramitação,
posto que clara a posição da Unidade técnica e dela não
discordamos, muito menos do que assentado no Despacho
COINF 0751830.

Assim, solicito que seja retomada a instrução a
partir do Despacho AJ-DG 0751247, devendo ser
desconsiderado o Despacho GSAD 0751545.

Por oportuno, sugiro ao Sr. Coordenador de
Infraestrutura que, em apartado, formule os questionamentos
da Unidade no sentido de o Tribunal fixar, em ato a ser
editado, parâmetros para aquisições de TI, como forma de
evitar debates sobre atribuições de áreas específicas.

Em anexo (doc. 0752764), segue quadro com as
aquisições/contratações de TIC em andamento, processos
para os quais solicito tratamento prioritário nesta Secretaria.

Atenciosamente.
 

Despacho GSAD 0752763         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 151



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2020, às 00:37, 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
0752763 e o código CRC 27037D8C.
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ENCAMINHADO PARA
DISCUTIR AS DEFINIÇÕES

SOLICITADAS PELA COINF.

HIPER
CONVERGÊNCIA

SEI

AQUISIÇÕES DE TIC

STATUS DATA UNIDADE

ENCAMINHADO PARA 
A CONFECÇÃO

DO TERMO DE REFERÊNCIA
SEGI

GDG

25/08/2020

0006866-22.2020.6.02.8000 25/08/2020

28/08/2020

25/08/2020PEN DRIVES 0006015-80.2020.6.02.8000

ENCAMINHADO PARA
A REALIZAÇÃO DA

PESQUISA DE PREÇOS.
26/08/2020

EXTENSÃO
GARANTIA
MDAEMON

EXTENSÃO
GARANTIA
STOREONCE

0006182-97.2020.6.02.8000

0006186-37.2020.6.02.8000

ENCAMINHADO PARA
A INDICAÇÃO DA FONTE

DE RECURSOS NECESSÁRIOS,
PARA ADESÃO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.

ENCAMINHADO APÓS
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS

PRELIMINARES E DO
TERMO DE REFERÊNCIA.

SAD

NOTEBOOKS 0006837-69.2020.6.02.8000

SEIC

CPPE      

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
28/08/2020
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ENCAMINHADO PARA
A REALIZAÇÃO DA

PESQUISA DE PREÇOS.

MANUTENÇÃO
NO -BREAK

SEI

AQUISIÇÕES DE TIC

STATUS DATA UNIDADE

ENCAMINHADO PARA

APRECIAÇÃO DO 

TERMO DE REFERÊNCIA.  
STI

SEGI /
SMR

28/08/2020

0004603-17.2020.6.02.8000 22/06/2020

26/08/2020

27/08/2020
LINKS
INTERNET
FULL

0009813-83.2019.6.02.8000

ENCAMINHADO PARA
SOLICITAR APOIO DA UNIDADE 

DEMANDANDE, QUANTO AO
DETALHAMENTO DOS OBJETOS 

PARA A REALIZAÇÃO
DA PESQUISA DE PREÇOS.

28/08/2020

EXTENSÃO
GARANTIA
HPE

LICENCIAMENTO
FIREWALL

0001030-68.2020.6.02.8000

0001761-64.2020.6.02.8000

ENCAMINHADO PARA
A CONFECÇÃO DOS

ESTUDOS PRELIMINARES.

ENCAMINHADO PARA
A REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA DE PREÇOS.
SEIC

EXTENSÃO
GARANTIA
3PAR

0001764-19.2020.6.02.8000

COINF

SEIC

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
28/08/2020
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LINKS
REDUNDANTES

SEI

AQUISIÇÕES DE TIC

STATUS DATA UNIDADE

ENCAMINHADO PARA

CONFECÇÃO DO

TERMO DE REFERÊNCIA.
SEGI

SLC

25/08/2020

0007163-29.2020.6.02.8000 21/08/2020

14/05/2020

PROCESSO ANEXADO AO
SEI: 0007523-61.2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TRE/AL Nº 09B/2019 

21/08/2020

FERRAMENTA
LOG
CENTRALIZADA

AQUISIÇÃO
DE
MICROS

0007149-45.2020.6.02.8000

0004604-02.2020.6.02.8000

ENCAMINHADO PARA
SOLICITAR O REENVIO DO
CONTRATO PARA NOVOS

E-MAILS DISPONIBILIZADOS
DO FORNECEDOR.

ENCAMINHADO APÓS
PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 

DE DESIGNAÇÃO DE GESTÃO,
PARA CONTINUIDADE 

DO FEITO.

SEGI

EXTENSÃO
GARANTIA
VMWARE

0007090-57.2020.6.02.8000

PROCESSO
ANEXADO 

AO SEI:
0007523-61.2020

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
28/08/2020
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
 
 
À SLC (à AJ-DG, para ciência)
 
Senhora Chefe,
 
A Seção de Instrução de Contratações, por meio do

Despacho SEIC 0748513, esclarece o motivo pelo qual sugeriu que o
referido item fosse dividido em 2 (dois) itens, visto que, por um
equívoco, entendeu-se a divisão por lotes:

 
"A sugestão se deve ao fato de que no
procedimento anterior de 2017 esse
questionamento fora levantado pela SLC, para
elaboração do edital, uma vez que no TR
original, como desta vez, constava apenas um
item e o mercado também naquele momento
apresentou propostas em 2 itens para atender
o requerido. Não houve questionamento
acerca da divisão de itens em lotes, apenas
sobre ser dividido o item 1 em 2 itens, na
forma das propostas apresentadas, como se
observa: Heniq NET (0736973), LPZiglio
(0738439) e Unisource (0739269)."
 

A área demandante afirma que a aquisição deve ser feita
e m lote único, contudo acata a sugestão da SEIC, quanto ao
desmembramento do item, revisando o Termo de Referência - TIC
14, 0737661, originando-se o Termo de Referência - TIC 22, 0751989.
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Portanto, considerando a referida revisão, encaminho os
presentes autos para os ajustes necessários na minuta de
edital, 0750698.

 
Após, à AJ-DG, para a competente análise.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 31/08/2020, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752878 e o código CRC FFE2F3B9.

0006186-37.2020.6.02.8000 0752878v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
 
 
Torno sem efeito o Despacho COMAP 0752878.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 31/08/2020, às 14:33, 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
0753088 e o código CRC BA73E29F.

0006186-37.2020.6.02.8000 0753088v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
 
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
A Seção de Instrução de Contratações, por meio do

Despacho SEIC 0748513, esclarece o motivo pelo qual sugeriu que o
referido item fosse dividido em 2 (dois) itens, e talvez, por um
equívoco, entendeu-se a divisão por lotes:

 
"A sugestão se deve ao fato de que no
procedimento anterior de 2017 esse
questionamento fora levantado pela SLC, para
elaboração do edital, uma vez que no TR
original, como desta vez, constava apenas um
item e o mercado também naquele momento
apresentou propostas em 2 itens para atender
o requerido. Não houve questionamento
acerca da divisão de itens em lotes, apenas
sobre ser dividido o item 1 em 2 itens, na
forma das propostas apresentadas, como se
observa: Heniq NET (0736973), LPZiglio
(0738439) e Unisource (0739269)."

 
A área demandante entende que a aquisição deve ser

feita em lote único, conforme Despacho COINF 0751830, bem como
o senhor Secretário de Administração, Despacho GSAD 0752763.

 
Nesse sentido, aquiescendo com os entendimentos da
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COINF e SAD, e tendo o edital sido confeccionado pela SLC
considerando-se Lote Único, devolvo os presentes autos à AJ-DG,
para continuidade de análise da minuta de edital, evento 0750698.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 31/08/2020, às 14:46, 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
0753105 e o código CRC 34667801.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO  NºNº  XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº: 0006186-37.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO)
Data: XX de XXXX de 2020
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
POR  LOTE  (LOTE  ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando a  prestação de serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N
(Mdaemon  e  Security  Plus), 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 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório,
ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o
Decreto nº 8.184/2014,  a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se
adota o SICAF –  Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que
couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.

1- DO OBJETO  

1.1. O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão
de garantia de softwares Alt-N (item 1 - MDaemon 1000 caixas postais e item 2 -
Security  Plus  1000  caixas  postais,  ambos  por  trinta  e  seis  meses), conforme
especificações descritas no Anexo I deste edital.

2 – DOS PRAZOS

2.1. 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.

Minuta de edital (ajustada) (0753148)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 161



 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

2.2.      Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados por 36
(trinta e seis) meses.

3 – DA PARTICIPAÇÃO 

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

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Siste-
ma.

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

 que estejam sob falência, concurso de credores,  concordata ou  em processo de
dissolução ou liquidação;

que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocu-
pantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vin-
culados 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
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07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declara-
ções: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o pros-
seguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obri-
gatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho de-
gradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inci-
so III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumpri-
mento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previs-
tas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
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4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permi-
te a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Fede-
ral,  no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetu-
adas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lan-
ces, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da li-
citação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de aces-
so, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados ca-
dastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela infor-
mação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação.

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomi-
tantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a eta-
pa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a docu-
mentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico duran-
te a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo siste-
ma ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro  e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a)  Valor total dos itens que compõem o lote ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifica-
ção constante no Anexo I. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contrata-
da.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encar-
gos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que in-
cidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
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6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, se-
rão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de plei-
tear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a con-
tar da data de sua apresentação. 

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do siste-
ma COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por
um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas
de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

6.7.1. O  descumprimento  das regras  supramencionadas pela  Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assi-
natura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por so-
brepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sis-
tema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando  desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital,  contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini-
tivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclu-
sivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o  valor total  de cada
item que compõe o lote único, sendo que sistema efetuará automaticamente
o somatório para efeito de escalonamento.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo siste-
ma os respectivos lances. 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoria-
mente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até
o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema orde-
nará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o en-
cerramento deste prazo.

7.13.Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir
o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

7.14.1. Na hipótese  do subitem anterior,  a  ocorrência  será  registrada em
campo próprio do sistema.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do lici-
tante. 

7.17.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

7.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somen-
te após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
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7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote (lote único),
conforme definido neste Edital e seus anexos. 

7.20.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua propos-
ta.

7.21. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação auto-
mática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema iden-
tificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte partici-
pantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encami-
nhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, conta-
dos após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais li-
citantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele in-
tervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos su-
bitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

Minuta de edital (ajustada) (0753148)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 169



 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempa-
te será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

1.1.1. no país;

1.1.2. por empresas brasileiras; 

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País;

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de car-
gos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 
na legislação.

7.28.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema ele-
trônico dentre as propostas empatadas. 

7.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apre-
sentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negocia-
ção em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acom-
panhada pelos demais licitantes.

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos comple-
mentares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados. 

7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7.31. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos
no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência pre-
visto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do
Decreto n° 7.174, de 2010.
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7.31.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos
termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempre-
sas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência
previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse
benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.

7.32. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta
de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema
automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que
estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Prego-
eiro.

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classifi-
cada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do pre-
ço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus ane-
xos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do De-
creto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Nor-
mativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço fi-
nal superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1.  Os preços  máximos  fixados  são  R$  42.536,68  (quarenta  e  dois  mil,
quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), para o lote único,
sendo R$ 19.124,35 (dezenove mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco
centavos) para o Item 01 e R$ 23.412,33 (vinte e três mil, quatrocentos e doze
reais e trinta e três centavos), para o Item 02, que, de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
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8.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor
total de cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total
do lote ofertado. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocató-
rio da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se refe-
rirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realiza-
ção de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública so-
mente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo,
vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital com-
plementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicita-
ção escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e for-
malmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,  desta-
cam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de ou-
tras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo in-
dicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema ele-
trônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Também deverão  ser  encaminhados  pelo  sistema,  quando solicitado  pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
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8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifica-
ção.

8.9. Havendo  necessidade,  o  Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  informando  no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subse-
quente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, confor-
me disposto no item 8.29.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verifi-
cará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o even-
tual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à exis-
tência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tam-
bém de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbi-
dade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por in-
termédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se hou-
ve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Im-
peditivas Indiretas.

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-
classificação.
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9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilita-
do, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à ha-
bilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica fi-
nanceira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/
MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender
às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anteri-
or à data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitan-
te, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), con-
forme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requi-
sitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF dife-
rentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à ve-
rificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade li-
mitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamen-
te registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-
ção no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, fili-
al ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decre-
to de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta-
ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a to-
dos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas admi-
nistrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, me-
diante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o obje-
to contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de com-
provação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar
a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou em-
presas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-
se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.
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9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual
que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previs-
tos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição no cadastro  de contribuinte municipal  e  (b)  da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal
e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microem-
presa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imedia-
tamente posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no
que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convoca-
da para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vence-
dor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na docu-
mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para re-
gularização. 

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

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilita-
ção, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que es-
tiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os re-
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quisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigên-
cias do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,
e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação
das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es)
valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do li-
citante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edi-
tal, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminha-
da no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema ele-
trônico e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assi-
nada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado;

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe eu lote ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).
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10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevale-
cerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sen-
do considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer lici-
tante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido  o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais  licitantes,  desde logo,  intimados para,  querendo,  apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que co-
meçarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
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11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interes-
sados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria ses-
são pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele de-
pendam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o lici-
tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equiva-
lente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imedi-
atamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acom-
panhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
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14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da ses-
são pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser  realizada por forma eletrônica,  pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração des-
te Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a rea-
lização do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório de-
verão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designa-
da para abertura da sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico,  pelo  e-
mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os pra-
zos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcio-
nal e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sis-
tema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO

15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 – DA CONTRATAÇÃO

16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto,
valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus
anexos.

16.2.O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.
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16.3.Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.

16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou
se  recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.1.      O prazo para a entrega das licenças é de 30 (trinta) dias corridos após o
recebimento da Nota de Empenho.

17.2.      O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações téc-
nicas.

17.2.1. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homolo-
gação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

17.2.2. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fa-
bricante.

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

17.4. O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.

17.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

17.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
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17.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez)
dias  corridos,  substituir  o  produto  adequadamente,  sujeitando-se  às  sanções
administrativas previstas na Seção 18.

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a. Advertência: 

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

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

b. Multa de:

i. 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de
Empenho, no caso de atraso injustificado na prestação do serviço,  limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

- No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a
multa de 10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

- No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplica-
da a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecu-
ção total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento
de fornecimento.

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

iii.  20% (vinte por cento) sobre o valor da  Nota  de  Empenho, no  caso de
inexecução total da obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do
instrumento de fornecimento.
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c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

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

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

18.3. As  sanções previstas  nos itens "18.1.a",  “18.1.c”  e  “18.1.d”  poderão  ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

18.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

18.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre  se  valerá  dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

18.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  prestação  dos  serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração. 

18.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

18.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
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dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

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

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

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

19 - DO PAGAMENTO.

19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10  (dez)  dias, após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços,
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos:

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Ne-
gativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certifica-
do 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 Cer-
tidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Traba-
lho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e

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

19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

EM = I x N x VP,

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

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

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

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

20.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº  167674  - Natureza da
Despesa nº 33.90.40.

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

21.1. São obrigações do contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
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b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contra-
to(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da propos-
ta;

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

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execu-
ção das obrigações contratuais; e

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

22.1. São obrigações da contratada:

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

b)Fornecer os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

c) Fornecer a documentação, física ou on-line, necessária à instalação
e à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), com-
pleta, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

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

e) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem
ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execu-
ção do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indeniza-
ções cabíveis e assumindo o ônus decorrente 

f) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamen-
tos e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela
qualidade, desempenho, eficiência  e produtividade na execução dos
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas
no Termo de Referência (Anexo I); 

g)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediata-
mente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer
a execução do objeto; 
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h)  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;

i)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; 

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

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

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

m) 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;

n) 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;

o) 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;

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 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-
ca observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar er-
ros 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.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à con-
tratação.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança
da contratação. 

23.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, ex-
cluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

23.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afas-
tamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10. 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.

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

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

Minuta de edital (ajustada) (0753148)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 189



 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser
retirado  em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

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

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

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

Minuta de edital (ajustada) (0753148)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 190



 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

                                                         ANEXO I

                                          TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N (MDae-
mon e Security Plus).

2. Quantidade Lote Único, contendo os itens abaixo listados: 

Item Descrição Qtd.

01

- MDaemon Messaging Server (1000 caixas 
postais);

- Renovação da garantia de atualização para 
novas versões dos produtos e definições de 
vírus/spam, por um período mínimo de 36 
(trinta e seis) meses.

01

02

- Security Plus for MDaemon (1000 caixas 
postais).

- Renovação da garantia de atualização para 
novas versões dos produtos e definições de 
vírus/spam, por um período mínimo de 36 
(trinta e seis) meses.

01

3. Resumo da Especi-
ficação do Objeto

- MDaemon Messaging Server (1000 caixas postais); 

- Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais). 

- Renovação da garantia de atualização para novas versões dos 
produtos e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 
36 (trinta e seis) meses.

4. Valor Estimado 
 O constante do subitem 8.3.1 do Edital.
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5. Justificativa

A extensão de garantia  pretende dar  longevidade técnica ao
software  de  correio  eletrônico utilizado  por  este Tribunal,  de
maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade
dos serviços providos por meio do mesmo.

Justifica-se  a  pretendida  contratação,  do  ponto  de  vista  de
custo/benefício, uma vez que torna desnecessária a aquisição
de novos softwares para substituição da plataforma de correio
eletrônico atual. 

6. Prazo de Entrega
O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corri-
dos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de em-
penho ou documento equivalente.

7. Adjudicação Lote Único

8. Classificação Orça-
mentária

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

9. Local de Entrega
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-
al.jus.br cc.: segi@tre-al.jus.br. 

10. Unidade Fiscal-
izadora

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: 
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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):

Contratação  de  extensão  de  garantia  de  softwares  Alt-N  (MDaemon  e  Security
Plus). 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Contratação  de  extensão  de  garantia  de  softwares  Alt-N  (MDaemon  e  Security
Plus). 

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

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a)

A  contínua  evolução  tecnológica  na  área  de  tecnologia  da  informação  não  se
restringe  apenas  aos  equipamentos  sendo,  desta  forma,  necessária  também a
contínua  atualização  dos softwares  (programas)  para  assegurar  a  prestação  de
serviços com maior agilidade, segurança, disponibilidade e
principalmente  confiabilidade  e  ampliação  do  número  de  licenças  em  uso
justificada pelo investimento em capacitação já realizado. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao software de correio
eletrônico  utilizado  por  este  Tribunal,  de  maneira  a  incrementar  o  grau  de
confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos por meio do mesmo. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

A garantia de atualização para novas versões incrementa a segurança da solução
por conta da correção de vulnerabilidades detectadas no produto
�  A atualização de definições do Security Plus incrementa a segurançadas contas
de e-mail
� Implementação de novas funcionalidades ao produto. 

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

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): aprimorar as
medidas de segurança do serviço de e-mail.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
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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 0006186-
37.2020.6.02.8000. 

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

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para atender à demanda do
TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares. 

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

Entendemos,  salvo  juízo  superior,  que  as  licenças  de  software  podem ser
fornecidas por qualquer revenda Sonicwall. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou alternativa que
não a renovação da garantia pretendida. 

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

O  serviço  a  ser  contratado  possui  características  específicas  por  ser
obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em
período  determinado,  portanto  não  se  caracteriza  como  serviço  de  natureza
continuada. 

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

Não haverá parcelamento.

Adjudicação será por lote (lote único).

2.10 Vigência

A vigência é de 36 (trinta e seis) meses.

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

Sugere-se avaliar a possibilidade de aquisição direta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vin-
culado 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
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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 os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

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

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

4. Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem  ao pa-
trimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto,
procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumin-
do o ônus decorrente 

5. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempe-
nho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos
estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de apli-
cação das penalidades previstas no Termo de Referência (Anexo I); 

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

7. 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;

8.  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; 

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

10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detecta-
do ou ao andamento de atividades da garantia.

Minuta de edital (ajustada) (0753148)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 196



 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

3.1 Descrição do Objeto

Condições Gerais:

1. A LICITANTE deve ser revenda autorizada pela Alt-N Technologies para forne-
cer seus licenciamentos.

2. Todas os produtos deverão ser entregues no idioma Português do Brasil e, na
inexistência do referido idioma para o respectivo software, será aceito o idioma
Inglês (EUA).

3. Prazo de entrega de 30 (trita) dias corridos contados a partir do recebimento
da nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente.

Lote Único, contendo os itens abaixo listados:

Lote Descrição Qtd.

     

  
01

Renovação  da  garantia  de  atualização  para  novas  versões  dos
produtos e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36
(trinta e seis) meses;
� Licenças de uso abrangidas pela pretendida renovação de garantia,
cujos softwares são desenvolvidos pela Alt-N Technologies:
■ MDaemon Messaging Server (1000 caixas postais);
� A empresa vencedora do certame deverá fornecer as novas chaves
de ativação dos produtos, com base nos dados de licenciamento a
serem fornecidos. 

  

  01

Renovação  da  garantia  de  atualização  para  novas  versões  dos
produtos e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36
(trinta e seis) meses;
� Licenças de uso abrangidas pela pretendida renovação de garantia,
cujos softwares são desenvolvidos pela Alt-N Technologies:
■ Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais).
� A empresa vencedora do certame deverá fornecer as novas chaves
de ativação dos produtos, com base nos dados de licenciamento a
serem fornecidos. 

  

  01

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 serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;

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

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

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

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

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

   Recebimento do Objeto: 

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

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

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

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

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

1.  O  envio  da  nota  de  empenho à  licitante  ganhadora  será  o  instrumento  formal  de
solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
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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 fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando  regularidade  com  o  FGTS;  da  Certidão  Conjunta  Negativa  de  Débitos
Relativos  a  Tributos  Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União,  expedida  pela  Secretaria  da
Receita  Federal;  e  da Certidão  Negativa de Débitos  Trabalhistas  –  CNDT,  emitida  pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio
ou sede do Fornecedor; e 

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

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

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

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

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

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

a. Advertência:

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

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

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual,
no caso  de atraso injustificado na prestação do serviço,  limitada a incidência  a  20
(vinte) dias corridos;
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1.  No caso de atraso injustificado na prestação do serviço por prazo superior  a 20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MDaemon Messaging Server (1000 caixas postais); 

Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais). 

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

Não há.

Maceió, 27de agosto de 2020. 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO

Coordenador 
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ANEXOANEXO  IIII

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO
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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INFORMAÇÃO Nº 5975 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Prezados,

Favor desconsiderar a minuta de edital (0753148).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 31/08/2020, às 15:08, 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
0753156 e o código CRC 299D61D1.

0006186-37.2020.6.02.8000 0753156v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
 Senhor Secretrário deAdministração,
 
 
Não obstante o despacho 0752763, o TR anterior já

havia sido aprovado pelo titular da STI (0752763).
Dessa forma, parece de bom alvitre a remessa dos

autos a essa Unidade, para eventual saneamento do feito.
 
Quanto à minuta do edital analisada (0750698),

impende:
a) numerar os subitens do item 3.3 do edital;
b) renumerar os subitens do item 18.1 b do edital

(há 2 subitens soltos) ;
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 31/08/2020, às 19:01, 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
0753507 e o código CRC 1988B61B.

0006186-37.2020.6.02.8000 0753507v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
Em face do Despacho AJ-DG 0753507, remeto os

autos à SLC, para que promova os ajustes indicados na
minuta do edital.

Por oportuno, considerando que houve aprovação
da nova versão do TR pelo titular da Unidade competente,
solicito que da minuta conste essa última versão
(doc. 0751989). 

Nesse último ponto, destaco que o Termo de
Referência foi aprovado pelo Sr. Secretário de TI
(doc. 0752169), portanto, suprida a conformidade em seus
aspectos técnicos.

No que tange aos aspectos administrativos, esta
Secretário tem reiterado seu entendimento quanto à ressalva
à indicação da gestão contratual, questão suscitada em nossso
Despacho 0752169, ao qual me reporto para solicitar ao Sr.
Assessor Jurídico que se tenha por suprida a aprovação
administrativa nesses parâmetros, como forma de evitar
atraso na tramitação da demanda.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2020, às 21:43, 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
0753580 e o código CRC 38A9145B.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO  NºNº  XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº: 0006186-37.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO)
Data: XX de XXXX de 2020
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
POR  LOTE  (LOTE  ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando a  prestação de serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N
(Mdaemon  e  Security  Plus), 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 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório,
ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o
Decreto nº 8.184/2014,  a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se
adota o SICAF –  Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que
couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.

1- DO OBJETO  

1.1. O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão
de garantia de softwares Alt-N (item 1 - MDaemon 1000 caixas postais e item 2 -
Security  Plus  1000  caixas  postais,  ambos  por  trinta  e  seis  meses), conforme
especificações descritas no Anexo I deste edital.

2 – DOS PRAZOS

2.1. 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.
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2.2.      Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados por 36
(trinta e seis) meses.

3 – DA PARTICIPAÇÃO 

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

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Siste-
ma.

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes ex-
pressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magis-
trados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrati-
vas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e asses-
soramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hi-
erárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º
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da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação
dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declara-
ções: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o pros-
seguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obri-
gatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho de-
gradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inci-
so III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumpri-
mento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previs-
tas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
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4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permi-
te a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Fede-
ral,  no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetu-
adas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lan-
ces, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da li-
citação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de aces-
so, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados ca-
dastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela infor-
mação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação.

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomi-
tantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a eta-
pa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a docu-
mentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico duran-
te a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo siste-
ma ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados  para  avaliação do pregoeiro  e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a)  Valor total dos itens que compõem o lote ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifica-
ção constante no Anexo I. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contrata-
da.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encar-
gos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que in-
cidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
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6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, se-
rão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de plei-
tear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a con-
tar da data de sua apresentação. 

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do siste-
ma COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por
um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas
de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

6.7.1. O descumprimento  das regras supramencionadas pela  Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assi-
natura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por so-
brepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sis-
tema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando  desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital,  contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini-
tivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclu-
sivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o  valor total  de cada
item que compõe o lote único, sendo que sistema efetuará automaticamente
o somatório para efeito de escalonamento.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo siste-
ma os respectivos lances. 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoria-
mente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até
o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema orde-
nará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o en-
cerramento deste prazo.

7.13.Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir
o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

7.14.1. Na hipótese  do subitem anterior,  a  ocorrência  será  registrada em
campo próprio do sistema.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do lici-
tante. 

7.17.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

7.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somen-
te após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
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7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote (lote único),
conforme definido neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua propos-
ta.

7.21. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação auto-
mática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema iden-
tificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte partici-
pantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encami-
nhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, conta-
dos após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais li-
citantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele in-
tervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos su-
bitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

Minuta ajustada (0753973)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 213



 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempa-
te será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

1.1.1. no país;

1.1.2. por empresas brasileiras; 

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País;

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de car-
gos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 
na legislação.

7.28.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema ele-
trônico dentre as propostas empatadas. 

7.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apre-
sentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negocia-
ção em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acom-
panhada pelos demais licitantes.

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos comple-
mentares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados. 

7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7.31. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos
no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência pre-
visto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do
Decreto n° 7.174, de 2010.
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7.31.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos
termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempre-
sas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência
previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse
benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.

7.32. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta
de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema
automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que
estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Prego-
eiro.

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classifi-
cada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do pre-
ço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus ane-
xos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do De-
creto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Nor-
mativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço fi-
nal superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1.  Os preços  máximos  fixados  são  R$  42.536,68  (quarenta  e  dois  mil,
quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), para o lote único,
sendo R$ 19.124,35 (dezenove mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco
centavos) para o Item 01 e R$ 23.412,33 (vinte e três mil, quatrocentos e doze
reais e trinta e três centavos), para o Item 02, que, de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
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8.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor
total de cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total
do lote ofertado. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocató-
rio da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se refe-
rirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realiza-
ção de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública so-
mente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo,
vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital com-
plementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicita-
ção escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e for-
malmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, desta-
cam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de ou-
tras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo in-
dicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema ele-
trônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Também deverão  ser  encaminhados  pelo  sistema,  quando solicitado  pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
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8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifica-
ção.

8.9. Havendo  necessidade,  o  Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  informando  no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subse-
quente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, confor-
me disposto no item 8.29.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verifi-
cará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o even-
tual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à exis-
tência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tam-
bém de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbi-
dade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por in-
termédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se hou-
ve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Im-
peditivas Indiretas.

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-
classificação.
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9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilita-
do, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à ha-
bilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica fi-
nanceira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/
MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender
às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anteri-
or à data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitan-
te, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), con-
forme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requi-
sitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF dife-
rentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à ve-
rificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade li-
mitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamen-
te registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-
ção no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, fili-
al ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decre-
to de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta-
ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a to-
dos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas admi-
nistrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, me-
diante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o obje-
to contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de com-
provação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar
a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou em-
presas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-
se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.
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9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual
que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previs-
tos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal  e (b)  da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal
e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microem-
presa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imedia-
tamente posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no
que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convoca-
da para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vence-
dor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na docu-
mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para re-
gularização. 

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

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilita-
ção, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que es-
tiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os re-
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quisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigên-
cias do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,
e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação
das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es)
valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do li-
citante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edi-
tal, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminha-
da no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema ele-
trônico e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assi-
nada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado;

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe eu lote ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).
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10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevale-
cerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sen-
do considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer lici-
tante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido  o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais  licitantes,  desde logo,  intimados para,  querendo,  apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que co-
meçarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
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11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interes-
sados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria ses-
são pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele de-
pendam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o lici-
tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equiva-
lente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imedi-
atamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acom-
panhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
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14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da ses-
são pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica,  pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração des-
te Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a rea-
lização do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório de-
verão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designa-
da para abertura da sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico,  pelo  e-
mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os pra-
zos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcio-
nal e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sis-
tema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO

15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 – DA CONTRATAÇÃO

16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto,
valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus
anexos.

16.2.O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.
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16.3.Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.

16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou
se  recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.1.      O prazo para a entrega das licenças é de 30 (trinta) dias corridos após o
recebimento da Nota de Empenho.

17.2.      O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações téc-
nicas.

17.2.1. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homolo-
gação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

17.2.2. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fa-
bricante.

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

17.4. O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.

17.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

17.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
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17.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor,  dentro do prazo de 10 (dez)
dias  corridos,  substituir  o  produto  adequadamente,  sujeitando-se  às  sanções
administrativas previstas na Seção 18.

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a. Advertência: 

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

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

b. Multa de:

b.1.  0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de
Empenho, no caso de atraso injustificado na prestação do serviço,  limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.

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

b.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, no  caso de
inexecução total da obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do
instrumento de fornecimento.
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c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

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

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

18.3. As  sanções  previstas  nos itens "18.1.a",  “18.1.c”  e  “18.1.d”  poderão  ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

18.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

18.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre  se  valerá  dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

18.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  prestação  dos  serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração. 

18.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

18.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a

Minuta ajustada (0753973)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 228



 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

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

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

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

19 - DO PAGAMENTO.

19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10  (dez)  dias, após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços,
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos:

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Ne-
gativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certifica-
do 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 Cer-
tidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Traba-
lho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e

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

19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

EM = I x N x VP,

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

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

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

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

20.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº  167674  - Natureza da
Despesa nº 33.90.40.

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

21.1. São obrigações do contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
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b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contra-
to(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da propos-
ta;

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

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execu-
ção das obrigações contratuais; e

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

22.1. São obrigações da contratada:

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

b)Fornecer os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

c) Fornecer a documentação, física ou on-line, necessária à instalação
e à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), com-
pleta, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

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

e) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem
ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execu-
ção do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indeniza-
ções cabíveis e assumindo o ônus decorrente 

f) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamen-
tos e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela
qualidade, desempenho, eficiência  e produtividade na execução dos
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas
no Termo de Referência (Anexo I); 

g)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediata-
mente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer
a execução do objeto; 
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h)  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;

i)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; 

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

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

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

m) 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;

n) 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;

o) 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;

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 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-
ca observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar er-
ros 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.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à con-
tratação.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança
da contratação. 

23.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, ex-
cluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

23.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afas-
tamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10. 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.

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

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
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23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser
retirado  em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

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

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

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

                                            TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N (MDae-
mon e Security Plus).

2. Quantidade Lote Único, contendo os itens abaixo listados:

Item Descrição  Qtd.

01

- MDaemon Messaging Server (1000 caixas postais);

- Renovação da garantia de atualização para novas 
versões dos produtos e definições de vírus/spam, por
um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses 

  01

02

- Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais). 

- Renovação da garantia de atualização para novas 
versões dos produtos e definições de vírus/spam, 
por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. 

01

3. Resumo da Especi-
ficação do Objeto

- MDaemon Messaging Server (1000 caixas postais); 

- Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais). 

- Renovação da garantia de atualização para novas versões dos 
produtos e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 
36 (trinta e seis) meses.

4. Valor Estimado 
 O constante do subitem 8.3.1 do Edital.

5. Justificativa

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao 
software de correio eletrônico utilizado por este Tribunal, de 
maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade 
dos serviços providos por meio do mesmo.

Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista de 
custo/benefício, uma vez que torna desnecessária a aquisição de
novos softwares para substituição da plataforma de correio 
eletrônico atual. 
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6. Prazo de Entrega
O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corri-
dos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de em-
penho ou documento equivalente.

7. Adjudicação Lote Único

8. Classificação Orça-
mentária

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

9. Local de Entrega
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-
al.jus.br cc.: segi@tre-al.jus.br. 

10. Unidade Fiscal-
izadora

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):

Contratação  de  extensão  de  garantia  de  softwares  Alt-N  (MDaemon e  Security
Plus). 
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1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Contratação  de  extensão  de  garantia  de  softwares  Alt-N  (MDaemon e  Security
Plus). 

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

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a)

A  contínua  evolução  tecnológica  na  área  de  tecnologia  da  informação  não  se
restringe  apenas  aos  equipamentos  sendo,  desta  forma,  necessária  também a
contínua atualização  dos softwares  (programas)  para  assegurar  a  prestação  de
serviços com maior agilidade, segurança, disponibilidade e
principalmente  confiabilidade  e  ampliação  do  número  de  licenças  em  uso
justificada pelo investimento em capacitação já realizado. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao software de correio
eletrônico  utilizado  por  este  Tribunal,  de  maneira  a  incrementar  o  grau  de
confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos por meio do mesmo. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

A garantia de atualização para novas versões incrementa a segurança da solução
por conta da correção de vulnerabilidades detectadas no produto
�  A atualização de definições do Security Plus incrementa a segurançadas contas
de e-mail
� Implementação de novas funcionalidades ao produto. 

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

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): aprimorar as
medidas de segurança do serviço de e-mail.

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 0006186-
37.2020.6.02.8000. 

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

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para atender à demanda do
TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares. 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
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Entendemos,  salvo  juízo  superior,  que  as  licenças  de  software  podem ser
fornecidas por qualquer revenda Sonicwall. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou alternativa que
não a renovação da garantia pretendida. 

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

O  serviço  a  ser  contratado  possui  características  específicas  por  ser
obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em
período  determinado,  portanto  não  se  caracteriza  como  serviço  de  natureza
continuada. 

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

Não haverá parcelamento.

Adjudicação será por lote (lote único).

2.10 Vigência

A vigência é de 36 (trinta e seis) meses.

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

Sugere-se avaliar a possibilidade de aquisição direta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obriga-
ções 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 os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

2. Fornecer a documentação, física ou on-line, necessária à instalação e à opera-
ção dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em
português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
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3.  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado
ou ao andamento de atividades da garantia;

4. Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem  ao pa-
trimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto,
procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumin-
do o ônus decorrente 

5. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempe-
nho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos
estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de apli-
cação das penalidades previstas no Termo de Referência (Anexo I); 

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

7. 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;

8.  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; 

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

10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detecta-
do ou ao andamento de atividades da garantia.

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

3.1 Descrição do Objeto

Condições Gerais:

1. A LICITANTE deve ser revenda autorizada pela Alt-N Technologies para forne-
cer seus licenciamentos.

2. Todas os produtos deverão ser entregues no idioma Português do Brasil e, na
inexistência do referido idioma para o respectivo software, será aceito o idioma
Inglês (EUA).
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3. Prazo de entrega de 30 (trita) dias corridos contados a partir do recebimento
da nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente.

Lote Único, contendo os itens abaixo listados:

Lote Descrição  Qtd .

   

    

01

Renovação da garantia de atualização para novas versões dos
produtos e definições de vírus/spam, por um período mínimo
de 36 (trinta e seis) meses;  Licenças de uso abrangidas pela
pretendida  renovação  de  garantia,  cujos  softwares  são
desenvolvidos pela Alt-N Technologies: 

■ MDaemon  Messaging  Server  (1000  caixas  postais);
A empresa vencedora do certame deverá fornecer as novas
chaves  de  ativação  dos  produtos,  com base  nos  dados  de
licenciamento a serem fornecidos. 

01

Renovação da garantia de atualização para novas versões dos
produtos e definições de vírus/spam, por um período mínimo
de 36 (trinta e seis) meses;  Licenças de uso abrangidas pela
pretendida  renovação  de  garantia,  cujos  softwares  são
desenvolvidos pela Alt-N Technologies: 

■ Security  Plus  for  MDaemon  (1000  caixas  postais).
A empresa vencedora do certame deverá fornecer as novas
chaves  de  ativação  dos  produtos,  com base  nos  dados  de
licenciamento a serem fornecidos. 

01

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
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sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto
aos aspectos técnicos da solução.

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

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;

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

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

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

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

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

   Recebimento do Objeto: 

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

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

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

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

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

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

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

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

a.  Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando  regularidade  com  o  FGTS;  da  Certidão  Conjunta  Negativa  de  Débitos
Relativos  a  Tributos  Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União,  expedida  pela  Secretaria  da

Minuta ajustada (0753973)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 242



 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Receita  Federal;  e  da Certidão Negativa de Débitos  Trabalhistas  –  CNDT,  emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio
ou sede do Fornecedor; e 

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

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

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

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

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

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

a. Advertência:

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

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

b. Multa de: 

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

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

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

ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;
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iii.  20% sobre o  valor  da Nota de Empenho ou instrumento contratual,  no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento
de fornecimento.

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

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

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

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

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

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

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

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

MDaemon Messaging Server (1000 caixas postais); 

Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais). 

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

Não há.

Maceió, 27de agosto de 2020. 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO

Coordenador 

ANEXOANEXO  IIII

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
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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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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2020.
À AJ-DG, com as alterações efetuadas na minuta do

edital, em cumprimento aos despachos dessa Assessoria
(0753507) e da SAD (0753580), para análise.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 01/09/2020, às 14:40, 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
0753979 e o código CRC 102F43FE.
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PROCESSO : 0006186-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : FASE  INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - EXTENSÃO DE GARANTIA DE SOFTWARES ALT-N (MDAEMON E SECURITY
PLUS)

 

Parecer nº 1583 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 

Tratam os autos da contratação de extensão de
garantia de softwares Alt-N (MDaemon e Security Plus), em
uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, por um período
adicional mínimo de  36 (trinta e seis) meses, conforme termo
de referência  0751989.

 
2. DO PROCEDIMENTO

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

11/ 2020 (0725606);
- Portaria 225/2020, que nomeou a  Comissão de

Planejamento (0729813);
- Estudos Preliminares (0736610);
- Termo de Referência (0737661);
- Aprovação do TR pelo Secretário de Tecnologia da

Informação (0738104);
- Aprovação do TR pela Secretária de Administração

Substituta (0738335);
- Novo Termo de Referência TIC 22(0751989);
- Ratificação do novo TR pelo Secretário de

Tecnologia da Informação (0752169);
- Ratificação do novo TR pela Secretaria de

Administração ainda pendente;
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC (0744918),

com a seguinte observação:
 

"Os Estudos Preliminares fazem
referência também ao PE nº 28/2017 do
TRE/AL, conforme Edital
evento 0744727 e Termo de
Homologação 0744730, de nossa atual
contratação com a empresa LP Ziglio,
cujo valor total foi de R$ 26.464,98, para
os dois itens.
Desta vez, com base nas atuais propostas
das empresas Heniq Net (0736973),
LPZiglio (0738439) e Unisource
(0739269), obtivemos o preço médio total,
para 36 (trinta e seis) meses, no valor de
R$ 45.746,30 (quarenta e cinco mil,
setecentos e quarenta e seis reais e trinta
centavos).
Importante registrar que, assim como
no procedimento de 2017, também
desta vez, as empresas apresentaram
propostas divididas em dois itens,
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levando-nos a crer que essa divisão é
feita pelo próprio mercado,
resultando, ao final, na divisão do
item no Edital, com ajuste no TR à
época (0744727), o que sugerimos
seja feito também desta vez."

 

- Reserva de Crédito (0749034);
 

- Minuta de edital de licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
(LOTE ÚNICO) (0753973) elaborada pela SLC, com
participação exclusiva de  microempresas e empresas de
pequeno porte.  

 
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. 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 10.024/2019, 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 os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, 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:

"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em foco

catalogados como serviços comuns,  tem-se que o objeto da
presente licitação pode ser adquirido via pregão, registrando-
se, ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 14 do
Decreto nº 12.024/2019 foram devidamente observados.

Frise-se que o presente procedimento contém todos
os elementos necessários, segundo as prescrições do art.
8º do Decreto nº 12.024/2019, quais sejam, a justificativa da
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contratação, o termo de referência, a planilha de custo,
previsão orçamentária e a minuta do edital, sendo que esta
não traz cláusula restritiva ou impertinente para a execução
do objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc.
XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do antedito Decreto,
pendente, ainda, a autorização de abertura da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
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. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a adoção da restrição de
participação a microempresas e empresas de pequeno porte.  

 
4. DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO FORMAL E DO PRAZO DA GARANTIA
TÉCNICA

De acordo com o item 2.2 do edital, os serviços de
extensão de garantia deverão ser disponibilizados durante um
período adicional de 36 (trinta e seis) meses, incluindo o
direito de uso de novas versões de softwares. A previsão de
obrigações futuras poderia nos levar a pensar na
obrigatoriedade de assinatura de termo contratual. No
entanto, como já vastamente analisado em procedimentos
anteriores, há que se distinguir o prazo de vigência do
contrato administrativo da duração da garantia técnica, que
apesar de ligada à obrigação principal do contrato
administrativo, com ela não se confunde. Na verdade, trata-se
de uma obrigação secundária.

Assim: "o prazo do contrato administrativo é
baseado no tempo necessário para cumprimento do objeto e
respectivo pagamento pela Administração, o qual está
adstrito, como regra, à vigência do crédito orçamentário, na
forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Já o prazo da garantia
técnica deve ser estabelecido com base nas condições
praticadas no setor privado, de acordo com a realidade de
mercado. Por isso, o prazo de vigência do contrato não
deve ser estabelecido abarcando o período de garantia
técnica, mas sim atender unicamente ao prescrito no
art. 57 da Lei de Licitações, caput ou incisos, conforme
o caso." (Blog da Zênite)

Nesse sentido forma-se o entendimento do Tribunal
de Contas da União na Decisão nº 202/2002 – Primeira
Câmara:

“VOTO
(…)
No que se refere à vigência do contrato, é
necessário reconhecer o acerto das
considerações tecidas a esse respeito pela
unidade técnica na instrução transcrita
no relatório. Conforme evidenciado à fl.
134, anexo 1, o objeto do contrato já
foi integralmente executado e pago,
não havendo nenhum serviço
pendente e tampouco saldo
remanescente a pagar. O contrato só
permanece em vigor em razão
da garantia técnica, estipulada na
cláusula décima quinta (fl. 25, anexo 1)
que se estenderia por período não inferior
a cinco anos, contados da lavratura do
termo de entrega e recebimento definitivo
do objeto contratado. Como visto, esse
prazo foi equivocadamente inserto
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na vigência do contrato.
Evidente que, em consonância com o
entendimento da Serur, do ato não
resultou dano ou prejuízo ao Erário. Não
se trata de contrato que preveja a
prestação continuada de serviços e os
respectivos pagamentos, por prazo
superior ao limite legal. No caso,
a vigência do contrato encontra-se
estendida unicamente por conta
da garantia técnica, que integra o ajuste.
Assim sendo, a rescisão do contrato, além
de não ser necessária, tampouco é
recomendável, uma vez que poderia
ensejar questionamentos acerca
da vigência da garantia.
Não obstante, não se pode dispensar
determinação ao IPqM, no sentido de
que observe os limites estabelecidos
no art. 57, da Lei nº
8.666/93, deixando de incluir, no
prazo de vigência contratual, o
período de garantia, uma vez que a
responsabilidade do fornecedor dos
produtos ou serviços já está prevista
nos arts. 69 e 73, § 2º, da mesma lei.
Ademais, é pertinente observar que, nas
situações em que seja aplicável a Lei nº
8.078/90, poderá ser obtido termo de
garantia contratual, de acordo com o
disposto no art. 50 e parágrafo único da
citada lei.
(…)
DECISÃO
(…)
8. Decisão: Os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em sessão da
Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, e com fundamento
no art. 48 c/c os arts. 32, parágrafo único,
e 33 da Lei nº 8.443/92 e nos arts. 230 e
233 do Regimento Interno, decidem:
(…)
8.2. dar à determinação constante do item
II, do Ofício – 3a Secex 1.064/00, que
comunicou ao IPqM a deliberação tomada
por esta Primeira Câmara, em sessão de
06.06.00, contida na Relação 44/00, Ata
19/00, a seguinte redação:
II – observe, nas contratações futuras,
as disposições constantes da Lei nº
8.666/93, art. 57, que dispõe sobre o
prazo da duração dos contratos, sem
incluir no período de vigência o prazo
de garantia, uma vez que esse direito,
de acordo com o que preceitua o art.
69, e o § 2º, do art. 73, todos da Lei nº
8.666/93, perdura após a execução do
objeto do contrato.
8.3. esclarecer ao IPqM que, nas
hipóteses em que for aplicável a Lei nº
8.078/90, poderá exigir do contratado,
termo de garantia em separado, segundo
o disposto no art. 50 e parágrafo único,
da mencionada lei; e (…)”.  
Tribunal de Contas da União: Decisão nº
202/2002 – 1ª CÂMARA – TC
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015.972/1999-2 – Relator: Ministro
Walton Alencar Rodrigues – Sessão:
14/05/2002.

 
 
No mesmo sentido é a Orientação Normativa nº 51

da Advocacia-Geral da União, que estabelece: 
 

“A garantia legal ou contratual do objeto
tem prazo de vigência próprio e
desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas
condições, mesmo depois de expirada
a vigência contratual.” 
 

Assim, correto está o edital, uma vez que o prazo
de garantia técnica não integra o prazo de vigência do
contrato.

 
 

5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

 Em face do que determina a PORTARIA
PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Segue a lista de
verificação contida no Anexo II - Atos administrativos e
documentos necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico, prévios às contratações de bens e serviços de
tecnologia da informação:

 
 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
O processo administrativo foi devidamente autuado?

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

2

A demanda por bens e/ou serviços de TI está em harmonia
com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou com
o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PETIC) do TRE/AL, alinhados com o
Planejamento Estratégico do Poder Judiciário?

Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº 182/2013

SIM 0725606

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

SIM 0725606
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planejamentos do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá
ser submetido até o dia 30 (trinta) de novembro de
cada ano à autoridade competente do órgão que
deliberará sobre as ações e os investimentos em
Tecnologia da Informação e Comunicação a serem
realizados.

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

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

0736610

0751989

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 0729813

13 Houve a indicação do Gestor do Contrato, Fiscal do Contrato
ou Equipe de Gestão? NÃO

 

(EP)

0736610

a cargo
da SAD

14
A equipe de planejamento foi quem elaborou e assinou os
Estudos Preliminares e o TR ou PB?

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

15
O titular da área demandante aprovou os termos da
contratação?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0752169

16
A autoridade competente autorizou o prosseguimento da
contratação pretendida?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0730585

A Equipe de Planejamento da Contratação produziu
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17

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

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

N/A  

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

SIM 0736610

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

SIM 0736610

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

SIM 0736610

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

SIM 0736610

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

SIM 0751989

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 0751989

24 O Termo de Referência contém ainda os elementos mínimos
estabelecidos na Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0751989

25 O titular da área demandante aprovou os Estudos
Preliminares e o Termo de Referência da Contratação? SIM 0752169

PESQUISA DE PREÇOS  

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

Ref. art. 14, II do Decreto nº 10.024/2019,
SIM  
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27

Foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo mercado do
ramo do objeto da licitação?

Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. 3º, XI, do Decreto nº
10.024/2019, arts. 15, III e 43, IV da Lei nº 8.666/1993, art.
22, IN/SLTI 04/2014 e IN/SLTI 05/2014.

SIM 0748513

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 0748513

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

SIM 0753973

33
Consta dos autos justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

N/A  

34
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

SIM  

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)?

SIM  

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 0751989

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 0753973

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  

53 A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento provisório e o definitivo? SIM (edital)

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

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

irreajustáveis 

(edital)

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS  

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

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
SIM 0753973

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  

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. 13, III e 8º, V,
do Decreto 10.024/2019

 Próxima fase

62
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 20 do Decreto
nº 10.024/2019

 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. 14, V,
16, I, 17, 18 e 8º VI, do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

64
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação
no DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

65

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

Ref. art. 8º, VI do Decreto nº 10.024/2019 e arts. 7º, § 2º,
III, 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93.

SIM  0749034

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

N/A  

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

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

 
7. CONCLUSÃO

 
Assim, esta Assessoria Jurídica aprova, nos termos

do parágrafo único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93 e em face de
sua regularidade jurídica, a minuta apresentada (0753973) de
edital de licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica,
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação
de serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N
(Mdaemon e Security Plus), 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 02/09/2020, às 10:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 02/09/2020, às 10:51, 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
0754402 e o código CRC 8E4B9760.

0006186-37.2020.6.02.8000 0754402v8
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de setembro de 2020.
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, previsão orçamentária e a minuta do
edital, submeto à superior consideração de Vossa Excelência,
sugerindo, a abertura da fase externa do presente certame,  na
modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando a prestação de serviços de
extensão de garantia de softwares Alt-N (Mdaemon e Security Plus),
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste
Tribunal, consoante minuta 0753973, aprovada pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, conforme o Parecer nº
1583 (0754402).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
04/09/2020, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0755626 e o código CRC EE319FD0.

0006186-37.2020.6.02.8000 0755626v1
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PROCESSO : 0006186-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura.Fase Externa. Pregão eletrônico.Extensão.Garantia.softwares ALT-N(Mdaemon e Security Plus).

Decisão nº 2169 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0755626.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por lote - lote
único, objetivando a prestação de serviços de extensão de garantia
de softwares Alt-N (Mdaemon e Security Plus), conforme solicitado
pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0753973, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1583 (0754402), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 08/09/2020, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0757477 e o código CRC 29AF9C0A.

0006186-37.2020.6.02.8000 0757477v3
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DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2020.
Sigam os autos à SLC, para cumprimento da

Decisão nº 2169, da Presidência (doc. 0757477).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2020, às 19:18, 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
0758271 e o código CRC 8D0F4712.

0006186-37.2020.6.02.8000 0758271v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO  Nº 63Nº 63/2020/2020

PROCESSO Nº: 0006186-37.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO)
Data: 28 de setembro de 2020
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
POR  LOTE  (LOTE  ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando a  prestação de serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N
(Mdaemon  e  Security  Plus), 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 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório,
ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o
Decreto nº 8.184/2014,  a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se
adota o SICAF –  Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que
couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus
anexos.

1- DO OBJETO  

1.1. O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão
de garantia de softwares Alt-N (item 1 - MDaemon 1000 caixas postais e item 2 -
Security  Plus  1000  caixas  postais,  ambos  por  trinta  e  seis  meses), conforme
especificações descritas no Anexo I deste edital.

2 – DOS PRAZOS

2.1. 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.

2.2.      Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados por 36
(trinta e seis) meses.
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3 – DA PARTICIPAÇÃO 

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

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Siste-
ma.

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes ex-
pressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magis-
trados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrati-
vas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e asses-
soramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hi-
erárquica 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).
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3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declara-
ções: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o pros-
seguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obri-
gatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho de-
gradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inci-
so III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumpri-
mento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previs-
tas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
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4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permi-
te a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Fede-
ral,  no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetu-
adas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lan-
ces, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da li-
citação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de aces-
so, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados ca-
dastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela infor-
mação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação.

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomi-
tantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a eta-
pa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
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5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a docu-
mentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico duran-
te a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo siste-
ma ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados  para  avaliação do pregoeiro  e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a)  Valor total dos itens que compõem o lote ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifica-
ção constante no Anexo I. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contrata-
da.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encar-
gos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que in-
cidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, se-
rão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de plei-
tear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a con-
tar da data de sua apresentação. 

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do siste-
ma COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por
um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas
de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

6.7.1. O descumprimento  das regras supramencionadas pela  Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assi-
natura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por so-
brepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sis-
tema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando  desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital,  contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini-
tivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclu-
sivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o  valor total  de cada
item que compõe o lote único, sendo que sistema efetuará automaticamente
o somatório para efeito de escalonamento.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo siste-
ma os respectivos lances. 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoria-
mente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até
o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema orde-
nará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o en-
cerramento deste prazo.

7.13.Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir
o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

7.14.1. Na hipótese  do subitem anterior,  a  ocorrência  será  registrada em
campo próprio do sistema.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do lici-
tante. 

7.17.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

7.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somen-
te após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote (lote único),
conforme definido neste Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua propos-
ta.
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7.21. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação auto-
mática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema iden-
tificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte partici-
pantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encami-
nhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, conta-
dos após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais li-
citantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele in-
tervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos su-
bitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempa-
te será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

1.1.1. no país;

1.1.2. por empresas brasileiras; 
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1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País;

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de car-
gos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 
na legislação.

7.28.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema ele-
trônico dentre as propostas empatadas. 

7.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apre-
sentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negocia-
ção em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acom-
panhada pelos demais licitantes.

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos comple-
mentares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados. 

7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7.31. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos
no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência pre-
visto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do
Decreto n° 7.174, de 2010.

7.31.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos
termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempre-
sas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência
previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse
benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.

7.32. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta
de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema
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automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que
estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Prego-
eiro.

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classifi-
cada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do pre-
ço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus ane-
xos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do De-
creto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Nor-
mativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço fi-
nal superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1.  Os preços  máximos  fixados  são  R$  42.536,68  (quarenta  e  dois  mil,
quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), para o lote único,
sendo R$ 19.124,35 (dezenove mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e cinco
centavos) para o Item 01 e R$ 23.412,33 (vinte e três mil, quatrocentos e doze
reais e trinta e três centavos), para o Item 02, que, de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.

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

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocató-
rio da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se refe-
rirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
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8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realiza-
ção de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública so-
mente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo,
vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital com-
plementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicita-
ção escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e for-
malmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, desta-
cam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de ou-
tras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo in-
dicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema ele-
trônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Também deverão  ser  encaminhados  pelo  sistema,  quando solicitado  pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifica-
ção.

8.9. Havendo  necessidade,  o  Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  informando  no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subse-
quente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, confor-
me disposto no item 8.29.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verifi-
cará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o even-
tual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à exis-
tência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tam-
bém de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbi-
dade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por in-
termédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se hou-
ve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Im-
peditivas Indiretas.

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-
classificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilita-
do, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à ha-
bilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica fi-
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nanceira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/
MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender
às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anteri-
or à data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitan-
te, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), con-
forme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requi-
sitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF dife-
rentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
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9.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à ve-
rificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade li-
mitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamen-
te registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-
ção no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, fili-
al ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decre-
to de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta-
ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a to-
dos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas admi-
nistrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
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Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, me-
diante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o obje-
to contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de com-
provação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar
a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou em-
presas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-
se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual
que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previs-
tos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal  e (b)  da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal
e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microem-
presa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imedia-
tamente posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no
que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convoca-
da para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vence-
dor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na docu-
mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para re-
gularização. 

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

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilita-
ção, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que es-
tiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os re-
quisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigên-
cias do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,
e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação
das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es)
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valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do li-
citante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edi-
tal, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminha-
da no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema ele-
trônico e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assi-
nada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado;

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe eu lote ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevale-
cerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
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10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sen-
do considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer lici-
tante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido  o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais  licitantes,  desde logo,  intimados para,  querendo,  apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que co-
meçarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interes-
sados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
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12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria ses-
são pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele de-
pendam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o lici-
tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equiva-
lente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imedi-
atamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acom-
panhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da ses-
são pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica,  pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.
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14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração des-
te Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a rea-
lização do certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório de-
verão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designa-
da para abertura da sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico,  pelo  e-
mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os pra-
zos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcio-
nal e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sis-
tema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO

15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 – DA CONTRATAÇÃO

16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto,
valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus
anexos.

16.2.O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.

16.3.Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.

Edital do PE nº 63/2020 (0760687)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 280



 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou
se  recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.1.      O prazo para a entrega das licenças é de 30 (trinta) dias corridos após o
recebimento da Nota de Empenho.

17.2.      O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações téc-
nicas.

17.2.1. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homolo-
gação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

17.2.2. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fa-
bricante.

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

17.4. O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.

17.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

17.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.

17.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor,  dentro do prazo de 10 (dez)
dias  corridos,  substituir  o  produto  adequadamente,  sujeitando-se  às  sanções
administrativas previstas na Seção 18.
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18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a. Advertência: 

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

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

b. Multa de:

b.1.  0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de
Empenho, no caso de atraso injustificado na prestação do serviço,  limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.

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

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

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

d. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública. 
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18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

18.3. As  sanções  previstas  nos itens "18.1.a",  “18.1.c”  e  “18.1.d”  poderão  ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

18.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

18.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre  se  valerá  dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

18.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  prestação  dos  serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração. 

18.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

18.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

18.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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18.12. O período de atraso será contado em dias corridos.

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

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

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

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

19 - DO PAGAMENTO.

19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10  (dez)  dias, após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços,
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos:

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Ne-
gativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certifica-
do 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 Cer-
tidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Traba-
lho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do Fornecedor; e

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

19.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

19.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
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19.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.

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

EM = I x N x VP,

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

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

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

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

20.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº  167674  - Natureza da
Despesa nº 33.90.40.

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

21.1. São obrigações do contratante:

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

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

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

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execu-
ção das obrigações contratuais; e

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

22.1. São obrigações da contratada:

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

b)Fornecer os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e
demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

c) Fornecer a documentação, física ou on-line, necessária à instalação
e à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), com-
pleta, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

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

e) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem
ao patrimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execu-
ção do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou às indeniza-
ções cabíveis e assumindo o ônus decorrente 

f) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamen-
tos e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela
qualidade, desempenho, eficiência  e produtividade na execução dos
trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será
considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas
no Termo de Referência (Anexo I); 

g)  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediata-
mente, todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer
a execução do objeto; 

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

i)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; 

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

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

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

m) 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;

n) 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;

o) 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;

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 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-
ca observarão o horário de Brasília – DF.
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23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar er-
ros 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.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à con-
tratação.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança
da contratação. 

23.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, ex-
cluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

23.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afas-
tamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10. 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.

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

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser
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retirado  em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

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

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

Maceió/AL, 11 de setembro de 2020.

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

                                            TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N (MDae-
mon e Security Plus).

2. Quantidade Lote Único, contendo os itens abaixo listados:

Item Descrição  Qtd. 

01

- MDaemon Messaging Server (1000 caixas postais);

- Renovação da garantia de atualização para novas 
versões dos produtos e definições de vírus/spam, por
um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses 

  01

02

- Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais). 

- Renovação da garantia de atualização para novas 
versões dos produtos e definições de vírus/spam, 
por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. 

01

3. Resumo da Especi-
ficação do Objeto

- MDaemon Messaging Server (1000 caixas postais); 

- Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais). 

- Renovação da garantia de atualização para novas versões dos 
produtos e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 
36 (trinta e seis) meses.

4. Valor Estimado 
 O constante do subitem 8.3.1 do Edital.
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5. Justificativa

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao 
software de correio eletrônico utilizado por este Tribunal, de 
maneira a incrementar o grau de confiabilidade/disponibilidade 
dos serviços providos por meio do mesmo.

Justifica-se a pretendida contratação, do ponto de vista de custo/
benefício, uma vez que torna desnecessária a aquisição de 
novos softwares para substituição da plataforma de correio 
eletrônico atual. 

6. Prazo de Entrega
O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corri-
dos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de em-
penho ou documento equivalente.

7. Adjudicação Lote Único

8. Classificação Orça-
mentária

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

9. Local de Entrega
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-
al.jus.br cc.: segi@tre-al.jus.br. 

10. Unidade Fiscal-
izadora

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: 
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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):

Contratação  de  extensão  de  garantia  de  softwares  Alt-N  (MDaemon e  Security
Plus). 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Contratação  de  extensão  de  garantia  de  softwares  Alt-N  (MDaemon e  Security
Plus). 

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

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a)

A  contínua  evolução  tecnológica  na  área  de  tecnologia  da  informação  não  se
restringe  apenas  aos  equipamentos  sendo,  desta  forma,  necessária  também a
contínua atualização  dos softwares  (programas)  para  assegurar  a  prestação  de
serviços com maior agilidade, segurança, disponibilidade e
principalmente  confiabilidade  e  ampliação  do  número  de  licenças  em  uso
justificada pelo investimento em capacitação já realizado. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A extensão de garantia pretende dar longevidade técnica ao software de correio
eletrônico  utilizado  por  este  Tribunal,  de  maneira  a  incrementar  o  grau  de
confiabilidade/disponibilidade dos serviços providos por meio do mesmo. 

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

A garantia de atualização para novas versões incrementa a segurança da solução
por conta da correção de vulnerabilidades detectadas no produto
�  A atualização de definições do Security Plus incrementa a segurançadas contas
de e-mail
� Implementação de novas funcionalidades ao produto. 

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

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): aprimorar as
medidas de segurança do serviço de e-mail.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
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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 0006186-
37.2020.6.02.8000. 

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

A estimativa inicial para os quantitativos necessários para atender à demanda do
TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares. 

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

Entendemos,  salvo  juízo  superior,  que  as  licenças  de  software  podem ser
fornecidas por qualquer revenda Sonicwall. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou alternativa que
não a renovação da garantia pretendida. 

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

O  serviço  a  ser  contratado  possui  características  específicas  por  ser
obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em
período  determinado,  portanto  não  se  caracteriza  como  serviço  de  natureza
continuada. 

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

Não haverá parcelamento.

Adjudicação será por lote (lote único).

2.10 Vigência

A vigência é de 36 (trinta e seis) meses.

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

Sugere-se avaliar a possibilidade de aquisição direta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obriga-
ções contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
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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 os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

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

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

4. Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem  ao pa-
trimônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto,
procedendo imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumin-
do o ônus decorrente 

5. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempe-
nho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos
estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de apli-
cação das penalidades previstas no Termo de Referência (Anexo I); 

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

7. 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;

8.  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; 

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

10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo representante da Administração, referentes a qualquer problema detecta-
do ou ao andamento de atividades da garantia.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)

3.1 Descrição do Objeto

Condições Gerais:

1. A LICITANTE deve ser revenda autorizada pela Alt-N Technologies para forne-
cer seus licenciamentos.

2. Todas os produtos deverão ser entregues no idioma Português do Brasil e, na
inexistência do referido idioma para o respectivo software, será aceito o idioma
Inglês (EUA).

3. Prazo de entrega de 30 (trita) dias corridos contados a partir do recebimento
da nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente.

Lote Único, contendo os itens abaixo listados:

Lote Descrição  Qtd .

   

    

01

Renovação da garantia de atualização para novas versões dos
produtos e definições de vírus/spam, por um período mínimo
de 36 (trinta e seis) meses;  Licenças de uso abrangidas pela
pretendida  renovação  de  garantia,  cujos  softwares  são
desenvolvidos pela Alt-N Technologies: 

■ MDaemon  Messaging  Server  (1000  caixas  postais);
A empresa vencedora do certame deverá fornecer as novas
chaves  de  ativação  dos  produtos,  com base  nos  dados  de
licenciamento a serem fornecidos. 

01

Renovação da garantia de atualização para novas versões dos
produtos e definições de vírus/spam, por um período mínimo
de 36 (trinta e seis) meses;  Licenças de uso abrangidas pela
pretendida  renovação  de  garantia,  cujos  softwares  são
desenvolvidos pela Alt-N Technologies: 

■ Security  Plus  for  MDaemon  (1000  caixas  postais).
A empresa vencedora do certame deverá fornecer as novas
chaves  de  ativação  dos  produtos,  com base  nos  dados  de
licenciamento a serem fornecidos. 

01

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 serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;

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

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

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

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

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

   Recebimento do Objeto: 

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

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

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

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

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

1.  O  envio  da  nota  de  empenho  à  licitante  ganhadora  será  o  instrumento  formal  de
solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
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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 fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando  regularidade  com  o  FGTS;  da  Certidão  Conjunta  Negativa  de  Débitos
Relativos  a  Tributos  Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União,  expedida  pela  Secretaria  da
Receita  Federal;  e  da Certidão Negativa de Débitos  Trabalhistas  –  CNDT,  emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio
ou sede do Fornecedor; e 

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

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

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

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

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

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

a. Advertência:

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

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

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual,
no caso  de atraso injustificado  na prestação do serviço,  limitada a incidência  a  20
(vinte) dias corridos;
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1.  No caso de atraso injustificado na prestação do serviço por  prazo superior  a  20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MDaemon Messaging Server (1000 caixas postais); 

Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais). 

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

Não há.

Maceió, 27de agosto de 2020. 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO

Coordenador 
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ANEXOANEXO  IIII

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO
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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EDITAL Nº 54 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2020

 

PROCESSO Nº: 0006186-37.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO)

Data: 28 de setembro de 2020
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 POR LOTE
(LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
prestação de serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N
(Mdaemon e Security Plus), 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 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº
8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital
e seus anexos.

 

1- DO OBJETO

 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão de
garantia de softwares Alt-N (item 1 - MDaemon 1000 caixas postais e item 2
- Security Plus 1000 caixas postais, ambos por trinta e seis meses),
conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.
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2 – DOS PRAZOS

 

2.1. 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.

 

2.2. Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados por 36 (trinta e
seis) meses.

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO

 

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

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. 1. 1. 1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;

2. 2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. 3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

4. 4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;

5. 5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

6. 6. 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
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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).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido
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pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
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classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total dos itens que compõem o lote ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema
COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos
critérios de margem de preferência indicados neste edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO,
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
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aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total de cada
item que compõe o lote único, sendo que sistema efetuará
automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

Edital 54 (0760689)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 306



7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

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

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote (lote único),
conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

7.21. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em
coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
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uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

1.1.1. no país;

1.1.2. por empresas brasileiras;

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7.31. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art.
16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no
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seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n°
7.174, de 2010.

7.31.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos
da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas
de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº
7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e
às grandes empresas na mesma situação.

7.32. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de
menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema
automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que
estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
VENCEDORA.
 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Os preços máximos fixados são R$ 42.536,68 (quarenta e dois mil,
quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), para o lote único,
sendo R$ 19.124,35 (dezenove mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e
cinco centavos) para o Item 01 e R$ 23.412,33 (vinte e três mil,
quatrocentos e doze reais e trinta e três centavos), para o Item 02, que, de
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.

 

8.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de
cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote
ofertado.
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8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.29.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
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lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade
de comprovação do preenchimento
de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-
digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento
digital.
 

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
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9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.10.2.8. 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.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
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que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA VENCEDORA.
 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado;

d. conter o preço unitário e total de cada item que compõe eu lote ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
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estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.
 

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA.
12.1. A sessão pública poderá ser
reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de
recurso que leve à anulação de atos
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anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele
dependam;
b) Quando houver erro na aceitação
do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes
remanescentes deverão ser
convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por
meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
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acordo com a fase do procedimento
licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail
ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO.
 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado
no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
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aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração..

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO

 

15.1. O preço ofertado será fixo e irreajustável.

 

16 – DA CONTRATAÇÃO

 

16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, valor,
prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus anexos.

 

16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.

 

16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.

 

16.4. Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou se
recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis.

 

17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

 

17.1. O prazo para a entrega das licenças é de 30 (trinta) dias corridos após o
recebimento da Nota de Empenho.

17.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só
será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas.
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17.2.1. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

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

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

17.4. O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, será de
05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando o item
objeto do fornecimento.

 

17.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

 

17.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

 

17.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 18.

 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

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

 

a. Advertência:

 

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

 

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

 

b.1. 0,5% (meio por cento) por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no
caso de atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento.

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

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

 

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

 

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

 

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

 

18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

 

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

 

18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
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18.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

18.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência
e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

18.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

18.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

 

18.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

 

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

 

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

 

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

 

18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
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18.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

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

 

19 - DO PAGAMENTO.

 

19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual
deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, devendo a contratada
atender aos seguintes requisitos:

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

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

19.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

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

 

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

 

EM = I x N x VP,

 

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644

365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

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

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

20.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - PTRES n º 167674 - Natureza da
Despesa nº 33.90.40.

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

 

21.1. São obrigações do contratante:

 

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

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

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

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

 

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

 

22.1. São obrigações da contratada:

 

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

b)Fornecer os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

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

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

e) 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

f ) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas no Termo de Referência (Anexo I);

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

h) 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;

i)Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam
rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança
da Informação do TRE/AL;
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j)Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.

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

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

 

m) 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;

 

n) 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;

 

o) 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;

 

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 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, 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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23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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 na Administração.

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10. 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.

 

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

 

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

 

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).

 

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

 

Maceió/AL, 11 de setembro de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0760687.

 

 

Em 11 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 14/09/2020, às 10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0760689 e o código CRC F88BC5F9.

0006186-37.2020.6.02.8000 0760689v2

Edital 54 (0760689)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 328



�����������	
����� ������������������������ �!�"�#$�������%&���!�#$�'���&�(�#$�� ))*+,*-+-+�)+�+.�+/�

0�1��2345

��67��62*8��9�:���;�<2<�
	�<�<5�<��=5�2345

>?���56

�75�5
@2�A

B

C

>6����?�65�<��0�1��2345�6�AD�	E�;�12<5��5��F�FF��2�<2�2�<��).*+,*-+-+�����?E;:2<5��5�=5�7A26G���HIIIF15�7A26���F:5?F�AJ�
��6�2���6�2�<2�2F


�6E�5�<5��?�65�<��0�1��2345

KA:45� �@L�
�675�6D?�;�

).+++�M�N@O8=��>0>8O�
�0 P++))�M�O
8QG�0�
>L8�G�0�>0>8O�
�0��>��0�L��@

R5<2;�<2<��<��0�1��2345� GS�<2�0�1��2345� T5A�2�<��
�2;�U2345� =2A21��AV6��12� R5<5�<����67E�2�

	A�:45 +++W/*-+-+ >;��AX��15 OA2<�1�5�2; ���A�5*T�1Y2<5

GS�<5�	A51�665� O�75�<��0�1��2345�

++W)ZWM/PF-+-+ R��5A�	A�35

[E2���<2<��<��8���6�

>\E2;�U2345�<��8=R@� 8���A�21�5�2;� -

��]��5�

B
C
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira  ICPBrasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020091400124

Nº 176, segundafeira, 14 de setembro de 2020ISSN 16777069Seção 3

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
DIRETORIAGERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 000327953.2019.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 27/2020. Pregão

Eletrônico/SRP n.º 30/2020. Validade: 12 meses, a contar desta publicação. Beneficiárias:

OBJECTTI SOLUCOES LTDA, CNPJ n. 11.735.236/000192.

. Item Fo r n e c e d o r Objeto UNID QNT TOTAL (R$)

. 01 11.735.236/000192 Certificado Digital
do tipo A3

Unid 100 R$ 5.500,00

. 02 11.735.236/000192 Mídia
criptográfica USB

Unid 100 R$ 3.800,00

. 03 11.735.236/000192 Visita técnica
para emissão de
certificados
digitais, com ou

sem token

Unid 10 R$ 500,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso nº 01/2019; Processo SEI nº 0002744
05.2016.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº 8.666/1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, bem como no Decreto Federal n. 5.940/200; Partes: União, através do
TRE/AL, e a COOPERATIVA DOS CATADORES DA VILA EMATER  COOPVILA, inscrita no CNPJ
sob o nº 11.162.4780001/34; Objeto: prorrogação da vigência do Termo de Compromisso
nº 01/2019, que trata da destinação de material reciclável (papel, papelão, copos
descartáveis, garrafas de plástico, metais diversos, etc. à cooperativa/associação) por 12
meses; Assinatura: 18/05/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2012; Processo SEI nº 000153598.2016.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, § 1º da Cláusula
Quinta e no § 3º da Cláusula Quarta do contrato original; Partes: União, através do TRE/AL,
e o Sr. Marcos Antônio Ferreira de Melo, CPF nº 939.171.63420; Objeto: prorrogação da
vigência do Contrato, que trata da locação de imóvel em Cacimbinhas/AL, pelo período de
06 meses. Valor mensal do aluguel: R$ 564,32; Valor total do aditivo: R$ 3.385,92;
Assinatura: 28/08/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 00618637.2020. Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia de
softwares AltN (item 1  MDaemon 1000 caixas postais e item 2  Security Plus 1000 caixas
postais, ambos por trinta e seis meses), conforme especificações descritas no Anexo I do
edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 14/09/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol  Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115000632020. Entrega das Propostas: a
partir de 14/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
28/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet  11/09/2020) 70011000012019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 000664624.2020. Objeto: Aquisição de material permanente  Guarda
Volumes com 2 módulos e 8 (oito) portas, fabricado em aço galvanizado, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I e IA do edital. . Total de Itens Licitados:
1. Edital: 14/09/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377,
Farol  Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115000642020.
Entrega das Propostas: a partir de 14/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 29/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet  11/09/2020) 70011000012019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIAGERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 17.254/2020. Espécie: Contrato n.º 63/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e SJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. Objeto: é a locação de
imóvel, tipo galpão, localizado na BR 116  Km 06, n.º 2.555, Módulo 15, Bairro Cajazeiras,
em Messejana/CE, pelo período de 12 meses. Valor mensal: R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
acrescido do Imposto Predial e outros encargos da locação, com custo mensal do
Condomínio. Fundamento Legal: No art. 24, inciso X, e no art. 62, §3º, inciso I da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, nos termos propostos pelo LOCATÁRIO que, simultaneamente:
constem do Processo Administrativo Digital no 17.254/2020; não contrariem o interesse
público, na Lei 8.245/91 e ON da AGU n.º 06/2009;Supletivamente, nos princípios da teoria
geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado, bem como PAD N.º 17.254/2020,
TRECE. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, DiretorGeral do TRECE, e pela
contratada, Lidia Hiluy Vieira. Data: 10/09/2020.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo PAD n.º15.504/2020. Espécie: Aviso de Preços Registrados N.º 11/2020. Objeto: O
objeto foi adjudicado às empresas ADS QUEIROZ, CNPJ: N.º 34.590.793/000168, item 2: R$
5,85; QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ: 15.724.019/000158, item 3: R$ 58,68. Fundamento
Legal: No Pregão Eletrônico n.º 58/2020, Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 10.024/2019, da
Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem como no PAD N.º 15.504/2020. Assina: pelo TRE/CE,
Hugo Pereira Filho, DiretorGeral do TRECE. Data: 10/09/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2020

Processo n.º 6218/2020.
Contratação de serviço de locação de veículos com motoristas, a ser prestado

por pessoa física ou jurídica, para atender os Cartórios Eleitorais do interior do Estado no
pleito eleitoral de 2020. O objeto foi adjudicado aos seguintes motoristas: 17ª ZE 
Itapipoca, DEUSILANDE DE OLIVEIRA ALVES, valor: R$ 192,60; 24ª ZE  Sobral, BENEDITO

MENDES PRADO, valor: R$ 295,32; 24ª ZE  Sobral, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA, R$
190,00; 24ª ZE  Sobral, ANTONIO LUCIO DE SOUSA, valor: R$ 190,00; 25ª ZE  Granja, JOSÉ
CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA, valor: R$ 295,00; 25ª ZEGranja, ADAUTO BENICIO DOS
SANTOS, valor R$ 190,00; 25ª ZE  Granja, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA, valor:
R$ 191,50; 32ª ZE  Camocim, ROGERIO DE OLIVEIRA LOPES, valor: R$ 295,32; 32ª ZE 
Camocim, MAURO DE FATIMA FROTA, valor: R$ 192,60; 41ª ZE  Itapajé, UBIRAJARA
ARAUJO SANTOS, valor: R$ 295,32; 41ª ZE, Itapajé, NAYRA RAIELLY MAIA DE SOUSA, valor:
R$ 192,60; 41ª ZE Itapajé, JOSÉ KENEDY MATOS BRIOSO, valor: R$ 192,60; 44ª ZE 
Santana do Acaraú, FRANCISCO ESTEVÃO MARQUES, valor: R$ 295,32; 44ª ZE _ Santana do
Acaraú, ANTONIO GLEUCO BATISTA, valor: R$ 192,60; 45ª ZE _ Massapê, FRANCISCO
BATISTA SOUZA SILVA JUNIOR, valor: R$ 295,32; 45ª ZE  Massapê, ANTONIO GILVALDO
OLIVEIRA, valor: R$ 192,00; 50ª ZE Pentecoste, JOSÉ ALMIR GOMES, valor: R$ 192,60; 64ª
ZE  Acaraú, EVERALDO ARAUJO AGUIAR, valor: R$295,32; 64ª ZE  Acaraú, FRANCISCA
LUZIA OLIVEIRA, valor: R$ 149,50; 65ª ZE  Cariré, MARIA LUÍZA VIANA RODRIGUES, valor:
R$ 178,00; 65ª ZE  Cariré, FRANCISCO JUAN XIMENES AGUIAR FEIJÃO, valor: R$ 192,60;
89ª ZE  Amontada, PAULO ZAUBERTO MAGUALHAES, valor: R$ 295,32; 108ª ZE  Chaval,
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA, valor: R$295,32; 108ª ZE  Chaval, JOSÉ
LOURIVAL DOS SANTOS PEREIRA, valor: R$ 192,00; 121ª ZE ,Sobral, LUIS CLAUDIO SOUZA
RODRIGUES, valor: R$ 295,00; 121ª ZE  Sobral, RONALDO DE FRANÇA VIANA, valor: R$
178,00; 121ª ZE  Sobral, ANTONIO EDVALDO VIANA JUNIOR, valor; R$ 173,00. Homologado
por: Hugo Pereira Filho, DiretorGeral do TRE/CE. Data: 04/09/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
DiretorGeral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. O
pregoeiro, em 28/08/2020, adjudicou o item 01 à empresa Tribuna Publicidade Ltda. Este
procedimento licitatório foi homologado (sistema Comprasnet) pelo Ilmo. Sr. Alvimar Dias
Nascimento, DiretorGeral do TRE/ES, em 09/09/2020. Processo: 0002030
38.2020.6.08.8000

Vitória, 11 de setembro de 2020.
FABIO SEGOVIA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo aplicou à empresa 3D PROJETOS
E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.766.048/000154, por intermédio de
decisão proferida pela Presidência da Corte no processo administrativo 0000589
22.2020.6.08.8000 (referente aos autos do processo físico de nº 958/2020), a penalidade
de multa no valor total de R$ 2.337,92, nos termos do art 7º da Lei nº 10.520/2002 c/c os
itens 4.6, alínea "b" e 15.2, alínea "a" do Edital de Pregão Eletrônico nº45/ 2019, ficando
seu representante legal, Sr. RENATO NOVA DA COSTA MENDES, NOTIFICADO quanto à
possibilidade de apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados desta
publicação.

LETICIA FIGUEIRA WERNECK
Chefe da Seção de Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 316/2019. Contrato TRE/GO nº 60/2020. Objeto:Locação de imóvel  Cartório
eleitoral de Planaltina. Locador: Jasley Ribeiro Lobo. CPF: 605.041.10187. Valor mensal:
R$5.900,00. Fundamento Legal: Leis 10.520/2002 e 8.666/93. Vigência: 36 meses, contados
da data da entrega das chaves. PT: 02.122.0033.20GP.0052. ND: 339039. Empenho:
2020NE000770, emitidos em 03/09/2020. Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor
Geral do TRE/GO, pelo locatário e Jasley Ribeiro Lobo, pelo locador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 2448/2020. 1º Termo aditivo ao Contrato nº 42/2019. ADVANCE SYSTEM
ELEVADORES LTDA. CNPJ: 07.296.500/000161.Objeto: prorrogar a vigência do Contrato por
24 meses contados a partir 12/09/2020. Fundamento Legal: art. 57, II, da Lei 8.666/93. PT:
02.122.0570.20GP.0052. ND: 339039. Empenho: 2020NE000783, emitido em 10/09/2020.
Signatários: Wilson Gamboge Júnior, DiretorGeral do TRE/GO pelo Contratante e Wedson
Carlos da Silva, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 9385/2020. 1º Termo aditivo ao Contrato nº 67/2019.POSITIVO VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA EIRELI ME. CNPJ: 27.027.590/000100.Objeto: prorrogar a vigência do
Contrato por 24 meses contados a partir 02/12/2020. Fundamento Legal: art. 57, II, da Lei
8.666/93. PT: 02.122.0570.20GP.0052. ND: 339037. Empenho: 2020NE000617, emitidos em
15/07/2020. Signatários: Wilson Gamboge Júnior, DiretorGeral do TRE/GO pelo
Contratante e Luciano Alcântara Diniz, pela Contratada.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.

À CPREG,

Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 14/09/2020, às 17:18, 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
0762564 e o código CRC A3EFAF40.

0006186-37.2020.6.02.8000 0762564v1
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16/04/2020 SEI/TRE-AL - 0667382 - Portaria Presidência

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=714790&infra_siste… 1/2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
Disponibilização: 24/03/2020
Publicação: 25/03/2020
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e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, 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 0667382 e o código
CRC 922F9505.

0001604-91.2020.6.02.8000 0667382v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
Senhor Coordenador da COINF,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela EMPRESA LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,
evento 0773040.

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 28/09/2020, às 16:08, 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
0773043 e o código CRC CE57A195.

0006186-37.2020.6.02.8000 0773043v1
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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 setembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0773043, informo

que a proposta apresentada pela EMPRESA LPZIGLIO
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, evento 0773040 é
tecnicamente compatível e conforme com o objeto licitado,
ressalvados as naturais e inafastáveis conferências de
conforme durante a eventual entrega do bem.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/09/2020, às 16:27, 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
0773099 e o código CRC E22D0F4A.

0006186-37.2020.6.02.8000 0773099v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.023.725/0001-56
Razão Social: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/03/2021
FGTS 13/10/2020
Trabalhista Validade: 22/03/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/10/2020
Receita Municipal Validade: 18/10/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

30/06/2020 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 29/09/2020 13:22 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 29/09/2020 08:04:08 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 04.023.725/0001-56 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE

35602720906

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO

08/07/2019

INÍCIO DAS ATIVIDADES

02/08/2000

PRAZO DE DURAÇÃO

PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL

LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

TIPO JURÍDICO

EIRELI (E.P.P.)

C.N.P.J.

04.023.725/0001-56

ENDEREÇO

RUA JEFFERSON EDUARDO BORGES

NÚMERO

82

COMPLEMENTO

BAIRRO

DISTRITO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

OURINHOS

UF

SP

CEP

19910-142

MOEDA

R$

VALOR CAPITAL

110.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS

COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME

LUIZ PAULO ZIGLIO

ENDEREÇO

RUA AMAZONAS

NÚMERO

936

COMPLEMENTO

BAIRRO

VILA PERINO

MUNICÍPIO

OURINHOS

UF

SP

CEP

19911-722

RG

82346756

CPF

959.130.848-53

CARGO

TITULAR E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA

08/07/2019

NÚMERO

810.929/19-3

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602720906

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 25/08/2020

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

Página 1 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
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www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 138941300, quarta-feira, 26 de agosto de 2020 às 09:00:45.

Página 2 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/09/2020 às 08:16) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 959.130.848-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F73.1787.1E9D.2183 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 29/09/2020 as 08:16:23 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: LUIZ PAULO ZIGLIO 
 
CPF/CNPJ: 959.130.848-53 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 08:09:45 do dia 29/09/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: Y0S5290920080945 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/09/2020 às 08:17) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 376.834.238-74.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5F73.17D2.6F4A.F258 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 29/09/2020 as 08:17:38 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ARIEL GUSTAVO FELICIO 
 
CPF/CNPJ: 376.834.238-74 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 08:09:06 do dia 29/09/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 5ME6290920080906 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão TCU - PESSOA FÍSICA - SR. ARIEL GUSTAVO FELÍCIO (0774077)         SEI 0006186-37.2020.6.02.8000 / pg. 361



 29/09/2020  2840651 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   4001165  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 28/09/2020,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 EMPRESA   LPZIGLIO   COMÉRCIO   E   SERVIÇOS   EIRELI  ,   CNPJ:   04.023.725/0001-56,   conforme 
 indicação constante do pedido de certidão.*************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 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.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 29 de setembro de 2020. 

                2840651 
 PEDIDO N°:  
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.023.725/0001-56
Certidão nº: 24511820/2020
Expedição: 29/09/2020, às 08:05:40
Validade: 27/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.023.725/0001-56, 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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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
04.023.725/0001-56
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
29/08/2000 

 
NOME EMPRESARIAL 
LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R JEFFERSON EDUARDO BORGES 

NÚMERO 
82 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
19.910-142 

BAIRRO/DISTRITO 
DISTRITO INDUSTRIAL LUIS
HENRIQUE FERNANDES 

MUNICÍPIO 
OURINHOS 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ZIGLIO@LPZIGLIO.COM.BR 

TELEFONE 
(14) 3326-7002 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/08/2000 

 
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 29/09/2020 às 12:53:40 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
04.023.725/0001-56
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
29/08/2000 

 
NOME EMPRESARIAL 
LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
82.19-9-01 - Fotocópias 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 
73.19-0-02 - Promoção de vendas 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R JEFFERSON EDUARDO BORGES 

NÚMERO 
82 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
19.910-142 

BAIRRO/DISTRITO 
DISTRITO INDUSTRIAL LUIS
HENRIQUE FERNANDES 

MUNICÍPIO 
OURINHOS 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ZIGLIO@LPZIGLIO.COM.BR 

TELEFONE 
(14) 3326-7002 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/08/2000 

 
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 29/09/2020 às 12:53:40 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Número 154859/2020
Certidão Negativa Débitos Mobiliários

CCM 11302600
Identificação

Contribuinte LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ / CPF 04.023.725/0001-56

Endereco RUA JEFFERSON EDUARDO BORGES, 82

Bairro D.I.M.P.E. LUIS HENRIQUE FERNA   Cidade: OURINHOS   Estado: SP

Atividade

Inicio Atividade 01/09/2000

           C E R T I F I C A M O S, a pedido do interessado e com base no cadastro dessa Prefeitura, que
o mesmo encontra se QUITE com os cofres Públicos Municipais até a presente data, em referência ao
cadastro Municipal abaixo descrito. Fica reservada à Fazenda Pública a cobrança de débitos que
surgirem, desde que devidamente comprovados. E por ser verdade, firmo a presente certidão.

CNAE

DescriçãoCódigo

3329-5/01 Servicos de montagem de moveis de qualquer material

4511-1/01 Comercio a varejo de automoveis, camionetas e utilitarios novos

4530-7/01 Comercio por atacado de pecas e acessorios novos para veiculos automotores

4530-7/05 Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar

4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral nao

4641-9/02 Comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

4642-7/01 Comercio atacadista de artigos do vestuario e acessorios, exceto profissionais e de

4643-5/01 Comercio atacadista de calcados

4649-4/99 Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e

6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis

6209-1/00 Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

6822-6/00 Gestao e administracao da propriedade imobiliaria

7319-0/02 Promocao de vendas

7490-1/04 Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral,

7733-1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio

8219-9/01 Fotocopias
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INVALIDARÁ

Certidão Emitida Gratuitamente

este documento.Qualquer rasura ou emenda

Segunda-feira 21 Setembro 2020Ourinhos,
154859/2020
11302600

http://www.ourinhos.sp.gov.br

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser
verificada na seguinte página da Internet:

Travessa Vereador Abrahão Abujamra n.º 62 – Cx. Postal n.º 255 – CEP: 19.900.209 – Ourinhos – SP
Fone: 14 3302.6000 – Fax: 14 3322.3136 – Telex: 14 3005  -  Site: www.ourinhos.sp.gov.br – e-mail: pmo@ourinhos.com.br

ATENÇÃO:

Número:
Inscrição:

18/10/2020Esta Certidão é válida até o diaATENÇÃO:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 04.023.725/0001-56
Razão Social: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:
RUA JEFFERSON EDUARDO BORGES, 82 - DISTRITO INDUSTRIAL LUIS HENRIQUE
FERNANDES - Ourinhos / São Paulo

Emitido em: 29/09/2020 13:21 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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29/09/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Cota_Aprendizagem.asp?prgCod=872777&prpCod=13594315 1/1

  

 

 
 

Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 63/2020 UASG 70011

LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.023.725/0001-56, declara sob as penas da Lei,
que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Ourinhos, 25 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 63/2020 UASG 70011

LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 04.023.725/0001-56, declara sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

Ourinhos, 25 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 63/2020 UASG 70011

LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.023.725/0001-56, declara para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

Ourinhos, 25 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 63/2020 UASG 70011

LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.023.725/0001-56, declara que não possui em sua
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Ourinhos, 25 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 63/2020 UASG 70011

Luiz Paulo Ziglio, como representante devidamente constituído de 04.023.725/0001-56 - LPZIGLIO COMERCIO E
SERVICOS EIRELI doravante denominado LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, para fins do disposto no Edital do
Pregão Eletrônico 63/2020 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 63/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 63/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 63/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 63/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 63/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 63/2020 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 63/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 63/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Ourinhos, em 25 de Setembro de 2020. 

Luiz Paulo Ziglio

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 63/2020 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 04.023.725/0001-56 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

25 de Setembro de 2020.

 

Voltar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 63/2020 UASG 70011

LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.023.725/0001-56, declara que, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha
empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Ourinhos, 25 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 63/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 63/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 04.023.725/0001-56 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Ourinhos, 25 de Setembro de 2020.

 

Fechar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.023.725/0001-56
Razão Social: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução Total ou Parcial do Contrato
UASG Sancionadora: 925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
Data Aplicação: 31/01/2011 Valor da Multa: R$ 119,11
Número do Processo: 00000000001522010 Número do Contrato: 000000001522010
Descrição/Justificativa: CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 0558/2011 (AUTORIZAÇÃO DE

FORNECIMENTO 152/2010) FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE
R$ 119,11 (CENTO E DEZENOVE REAIS), CONFORME
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 0558/2011, EM FACE DO
DESCUMPRIMENTO NO QUE TANGE AO PRAZO PARA ENTREGA DO
MATERIAL, SUBITEM 1.2, CLÁUSULA PRIMEIRA, DA AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO 152/2010.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução Total ou Parcial do Contrato
UASG Sancionadora: 925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
Data Aplicação: 12/12/2012 Valor da Multa: R$ 1.137,15
Número do Processo: 00000000001642010 Número do Contrato: 0000000000001642010
Descrição/Justificativa: CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 5331/2012 (CONTRATO 164/2010)

FORNECEDOR MULTADO NO VALOR R$ 1.137,15 (UM MIL, CENTO E
TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE SOLUÇÃO DEFINIDO NO SUBITEM
3.6.2 DO ANEXO 1, DO CONTRATO 164/2010.

Ocorrência 2:
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Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução Total ou Parcial do Contrato
UASG Sancionadora: 925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
Data Aplicação: 10/01/2011 Valor da Multa: R$ 78,98
Número do Processo: 00000000002982007 Número do Contrato: 000000002982007
Descrição/Justificativa: CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 0098/2011 (CONTRATO 298/2007)

FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 78.98 (SETENTA E OITO
REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME
CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 0098/2007, EM FACE DO
DESCUMPRIMENTO NO QUE TANGE AO PRAZO NA SOLUÇÃO DO
CHAMADO, SUBITEM 3.6.2, CLÁUSULA TERCEIRA, APÊNDICE 1, DO
CONTRATO 289/2007.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução Total ou Parcial do Contrato
UASG Sancionadora: 925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
Data Aplicação: 08/07/2011 Valor da Multa: R$ 13,15
Número do Processo: 00000000002982007 Número do Contrato: 0000000002982007
Descrição/Justificativa: CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 2985/2011 (CONTRATO 298/2007)

FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R$ 13,15 (TREZE REAIS E
QUINZE CENTAVOS), CONFORME CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI -
2985/2011, EM FACE DO DESCUMPRIMENTO NO QUE TANGE AO
PRAZO DE SOLUÇÃO DE CHAMADOS, APÊNDICE 1, DO CONTRATO
298/2007.

Ocorrência 4:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.023.725/0001-56
Razão Social: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.023.725/0001-56
Razão Social: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 29/09/2020 13:23 de
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.023.725/0001-56
Razão Social: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Ourinhos / São Paulo
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

1935 BATELOES E CHATAS PARA FINS ESPECIAIS Ativo

3130 ROLAMENTOS E MANCAIS MONTADOS Ativo

3415 MÁQUINAS RETIFICADORAS Ativo

3610
EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E
ENCADERNAÇÃO

Ativo

3770
SELARIA, ARREAMENTO, CHICOTE E ACESSÓRIOS
CORRELATOS PARA   ANIMAIS

Ativo

4010 CORRENTES E CABOS DE AÇO Ativo

5680 MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO Ativo

5945 RELÉS E SOLENÓIDES Ativo

5975 FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE Ativo

5985 ANTENAS, GUIAS DE ONDA E ITENS CORRELATOS Ativo

5990 SINCRONIZADORES E ANALISADORES Ativo

6015 CABOS DE FIBRA ÓTICA Ativo

6140 BATERIAS RECARREGÁVEIS Ativo

6150
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA

Ativo

6210
APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E
EXTERNO

Ativo

6515
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS
E  CIRÚRGICOS

Ativo

6605 INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO Ativo

6635 EQUIPAMENTOS PARA TESTES DE PROPRIEDADES FÍSICAS Ativo

6720 CÂMARAS FOTOGRÁFICAS Ativo
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.023.725/0001-56
Razão Social: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Ourinhos / São Paulo
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

6730 EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA Ativo

7005 EQUIPAMENTOS DE ENTRADA E SAIDA DE DADOS Inativo

7010 COMPUTADORES Ativo

7020 IMPRESSORAS Ativo

7025
UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE
DADOS

Inativo

7035
EQUIPAMENTOS SUPORTES DE PROCESSAMENTO
AUTOMÁTICO DE DADOS

Inativo

7045
ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE
DADOS

Inativo

7050 EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA Ativo

7195 MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS Ativo

7290 UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS Ativo

7435
EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA
ESCRITÓRIO

Ativo

7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO Ativo

7540 FORMULÁRIOS PADRONIZADOS Ativo

8340 BARRACAS E ENCERADOS Ativo

9110 COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS Ativo

9905 CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO Ativo
Serviços

Código Descrição Situação

1279 Informática - Programas Fechados (Software) Ativo

3530 Informática - Manutenção de Computadores Ativo

3549 Informática - Instalação / Manutenção de Periférico Inativo Inativo

5673 Rede - Programa ( Software ) de Gerenciamento Ativo

15750 Informática - Locação Equipamentos Ativo

16918
Informática - Desenvolvimento / Implantação / Manutenção Re-de de
Computador

Ativo

19615 Informática - Instalação / Manutenção Comunicação Dados Ativo

20931 Informática - Instalação / Manutenção de Rede Inativo

21113 Informática / Automação - Assistência Técnica / Manutenção /Reparo Ativo
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Dirigente

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.023.725/0001-56
Razão Social: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 959.130.848-53
Nome: LUIZ PAULO ZIGLIO
Carteira de Identidade: 82346756 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 15/08/2019 Data de Nascimento: 06/12/1958
Filiação Materna: MARIA MARTINS ZIGLIO
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 19.910-142
Endereço: RUA JEFFERSON EDUARDO BORGES, 82 - DIST INDUSTRIAL III
Município / UF: Ourinhos / São Paulo
Telefone: (14) 33267002
Email: vendas1@lpziglio.com.br

Emitido em: 28/09/2020 17:21 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.023.725/0001-56
Razão Social: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 495126960115 Inscrição Municipal: 11302600
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R$ 110.000,00 Data de Abertura da Empresa: 29/08/2000
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
CNAE Secundário 1: 3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER
CNAE Secundário 2: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 3: 4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E
CNAE Secundário 4: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
CNAE Secundário 5: 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
CNAE Secundário 6: 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 7: 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 8: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 9: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 10: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 11: 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
CNAE Secundário 12: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
CNAE Secundário 13: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 14: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 15: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 16: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 17: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 18: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 19: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 20: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
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CNAE Secundário 21: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 22: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 23: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 24: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 25: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 26: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 27: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 28: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 29: 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
CNAE Secundário 30: 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 31: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 32: 6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 33: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 34: 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 35: 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE
CNAE Secundário 36: 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS
CNAE Secundário 37: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
CNAE Secundário 38: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 39: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 40: 8219-9/01 - FOTOCÓPIAS

Dados para Contato
CEP: 19.910-142
Endereço: RUA JEFFERSON EDUARDO BORGES, 82 - DISTRITO INDUSTRIAL LUIS
Município / UF: Ourinhos / São Paulo
Telefone: (14) 33267002
Email: ZIGLIO@LPZIGLIO.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
959.130.848-53CPF:

Nome: LUIZ PAULO ZIGLIO
Carteira de Identidade: 82346756 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 16/12/1987 Data de Nascimento: 06/12/1958
E-mail: vendas1@lpziglio.com.br

Emitido em: 29/09/2020 13:24 de
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Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 959.130.848-53 Participação Societária: 100,00%
Nome: LUIZ PAULO ZIGLIO
Carteira de Identidade: 82346756 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 15/08/2019 Data de Nascimento: 06/12/1958
Filiação Materna: MARIA MARTINS ZIGLIO
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 19.910-142
Endereço: RUA JEFFERSON EDUARDO BORGES, 82 - DIST INDUSTRIAL III
Município / UF: Ourinhos / São Paulo
Telefone: (14) 33267002
Email: vendas1@lpziglio.com.br

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 959.130.848-53
Nome: LUIZ PAULO ZIGLIO
Carteira de Identidade: 82346756 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 15/08/2019 Data de Nascimento: 06/12/1958
Filiação Materna: MARIA MARTINS ZIGLIO
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 19.910-142
Endereço: RUA JEFFERSON EDUARDO BORGES, 82 - DIST INDUSTRIAL III
Município / UF: Ourinhos / São Paulo
Telefone: (14) 33267002
Email: vendas1@lpziglio.com.br

Linhas de Fornecimento

Materiais
1935 - BATELOES E CHATAS PARA FINS ESPECIAIS
3130 - ROLAMENTOS E MANCAIS MONTADOS
3415 - MÁQUINAS RETIFICADORAS
3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO
3770 - SELARIA, ARREAMENTO, CHICOTE E ACESSÓRIOS CORRELATOS PARA   ANIMAIS
4010 - CORRENTES E CABOS DE AÇO
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
5945 - RELÉS E SOLENÓIDES
5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE
5985 - ANTENAS, GUIAS DE ONDA E ITENS CORRELATOS
5990 - SINCRONIZADORES E ANALISADORES
6015 - CABOS DE FIBRA ÓTICA
6140 - BATERIAS RECARREGÁVEIS
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Materiais
6150 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO
6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS  E  CIRÚRGICOS
6605 - INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO
6635 - EQUIPAMENTOS PARA TESTES DE PROPRIEDADES FÍSICAS
6720 - CÂMARAS FOTOGRÁFICAS
6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA
7005 - EQUIPAMENTOS DE ENTRADA E SAIDA DE DADOS
7010 - COMPUTADORES
7020 - IMPRESSORAS
7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS
7035 - EQUIPAMENTOS SUPORTES DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA
7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS
7290 - UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS
7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS
8340 - BARRACAS E ENCERADOS
9110 - COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS
9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
Serviços
1279 - Informática - Programas Fechados (Software)
3530 - Informática - Manutenção de Computadores
3549 - Informática - Instalação / Manutenção de Periférico Inativo
5673 - Rede - Programa ( Software ) de Gerenciamento
15750 - Informática - Locação Equipamentos
16918 - Informática - Desenvolvimento / Implantação / Manutenção Re-de de Computador
19615 - Informática - Instalação / Manutenção Comunicação Dados
20931 - Informática - Instalação / Manutenção de Rede
21113 - Informática / Automação - Assistência Técnica / Manutenção /Reparo
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.023.725/0001-56
Razão Social: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS
INDUSTRIAIS - SP

95913084853 31/07/2020
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Pregão Eletrônico

70011 .632020 .6028 .4493 .22613040

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00063/2020

Às 14:00 horas do dia 28 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 006186-37.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00063/2020. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de extensão de garantia de
softwares Alt-N (item 1 - MDaemon 1000 caixas postais e item 2 - Security Plus 1000 caixas postais, ambos por
trinta e seis meses), conforme especificações descritas no Anexo I do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador
Descrição Complementar: Serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N (MDaemon). - MDaemon
Messaging Server (1000 caixas postais); - Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e
definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 19.124,3500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 18.999,0000 e com valor
negociado a R$ 18.883,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador
Descrição Complementar: Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N (Security Plus). - Security
Plus for MDaemon (1000 caixas postais). - Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos
e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação
Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 23.412,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 23.412,0000 e com valor
negociado a R$ 23.117,0000 .

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 42.536,6800 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 42.411,0000 e com valor
negociado a R$ 42.000,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador

 2 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de
Computador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
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                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
04.023.725/0001-56 LPZIGLIO

COMERCIO
E SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 19.124,0000 R$ 19.124,0000 25/09/2020
18:00:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: MDaemon / Modelo: Messaging Server - MDaemon
Messaging Server (1000 caixas postais); - Renovação da garantia de atualização para novas versões dos
produtos e definições de vírus/spam, por um período de 36 (trinta e seis) meses.

19.885.972/0001-39 DUOWARE
SOFTWARES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 25.000,0000 R$ 25.000,0000 28/09/2020
13:41:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N
(MDaemon). - MDaemon Messaging Server (1000 caixas postais); - Renovação da garantia de atualização para
novas versões dos produtos e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 25.000,0000 19.885.972/0001-39 28/09/2020 14:00:12:340
R$ 19.124,0000 04.023.725/0001-56 28/09/2020 14:00:12:340
R$ 19.100,0000 19.885.972/0001-39 28/09/2020 15:11:05:750
R$ 18.999,0000 04.023.725/0001-56 28/09/2020 15:12:43:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 28/09/2020
16:47:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
04.023.725/0001-56, pelo melhor lance de R$ 18.999,0000 e com valor negociado a R$
18.883,0000. Motivo: Valor negociado, conforme chat de conversação.

Habilitado 29/09/2020
15:04:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 04.023.725/0001-56

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de
Computador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
04.023.725/0001-56 LPZIGLIO

COMERCIO
E SERVICOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 23.412,0000 R$ 23.412,0000 25/09/2020
18:00:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: MDaemon / Modelo: SecurityPlus for MDaemon -
Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais). - Renovação da garantia de atualização para novas versões
dos produtos e definições de vírus/spam, por um período de 36 (trinta e seis) meses.

19.885.972/0001-39 DUOWARE
SOFTWARES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 28.000,0000 R$ 28.000,0000 28/09/2020
13:41:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N
(Security Plus). - Security Plus for MDaemon (1000 caixas postais). - Renovação da garantia de atualização
para novas versões dos produtos e definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis)
meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 28.000,0000 19.885.972/0001-39 28/09/2020 14:00:12:340
R$ 23.412,0000 04.023.725/0001-56 28/09/2020 14:00:12:340
R$ 23.400,0000 19.885.972/0001-39 28/09/2020 15:11:02:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 28/09/2020
16:47:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
04.023.725/0001-56, pelo melhor lance de R$ 23.412,0000 e com valor negociado a R$
23.117,0000. Motivo: Valor negociado, conforme chat de conversação.

Habilitado 29/09/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI -
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15:04:43 CNPJ/CPF: 04.023.725/0001-56

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
04.023.725/0001-56 LPZIGLIO COMERCIO E

SERVICOS EIRELI
Sim Sim - R$ 42.536,0000 25/09/2020

18:00:20
19.885.972/0001-39 DUOWARE SOFTWARES

LTDA
Sim Sim - R$ 53.000,0000 28/09/2020

13:41:33

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Aberto 28/09/2020
14:03:46 Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa
Fechada

28/09/2020
15:07:53

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 42.536,0000 e R$ 53.000,0000.

Encerrada Disputa Fechada 28/09/2020
15:14:55 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 28/09/2020
15:14:58 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

28/09/2020
15:37:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 04.023.725/0001-56.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

28/09/2020
16:00:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LPZIGLIO
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.023.725/0001-56.

Habilitado 29/09/2020
15:04:43

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LPZIGLIO COMERCIO E
SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 04.023.725/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 28/09/2020
14:00:30

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Inicialmente verificaremos a conformidade das
propostas apresentadas, em seguida, será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 28/09/2020
14:00:58

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.

Pregoeiro 28/09/2020
14:03:49

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 28/09/2020
14:59:36

Alteração de condução.

Pregoeiro 28/09/2020
15:07:54

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 42.536,0000 e R$ 53.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

15:12:50 do dia 28/09/2020.
Sistema 28/09/2020

15:14:56
A etapa fechada do item G1 foi encerrada.

Sistema 28/09/2020
15:14:58

O item G1 está encerrado.

Sistema 28/09/2020
15:14:59

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 28/09/2020

15:27:33
Para LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde! V.Sª foi a

primeira classificada no Grupo 01, considerando a determinação do edital e da
legislação do pregão devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores em contraproposta, da seguinte forma: aceita negociar com o valor de R$

38.000,00?
04.023.725/0001-

56
28/09/2020
15:32:36

Boa tarde Sr. Pregoeiro, infelizmente esse valor é muito baixo e não dá pra ser
praticado. Eu ganhei do outro licitante com R$ 42.411,00, abaixo do preço de

referência de vocês. Vamos fechar em R$ 42.000,00?
Pregoeiro 28/09/2020

15:33:16
Para LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Agradeço.

04.023.725/0001- 28/09/2020 Quer que eu envie a proposta atualizada e mais algum documento?
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56 15:35:10
Pregoeiro 28/09/2020

15:35:18
Para LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - V.Sª deverá juntar na presente
sessão sua proposta devidamente ajustada ao valor negociado (R$ 42.000,00),

contendo a descrição completa do item, bem como assinada.
Pregoeiro 28/09/2020

15:37:43
Para LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Iremos convocar anexo. Acredito
que o prazo de 01 (uma) seja suficiente para o envio da proposta ajustada. Caso

V.Sª não concorde com esse prazo, favor avisar.
Sistema 28/09/2020

15:37:49
Senhor fornecedor LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
04.023.725/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 28/09/2020
15:40:14

Para LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Informo que o arquivo tem que ser
em formato .zip

Pregoeiro 28/09/2020
15:52:59

Para LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Informo que o arquivo tem que ser
em formato .zip

04.023.725/0001-
56

28/09/2020
15:54:52

Podemos enviar os documentos no seu e-mail?

Pregoeiro 28/09/2020
15:55:24

Para LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Tem que ser pelo sistema do
Comprasnet.

Sistema 28/09/2020
16:00:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
04.023.725/0001-56, enviou o anexo para o grupo G1.

04.023.725/0001-
56

28/09/2020
16:01:32

Já enviei a proposta atualizada. Deseja mais algum documento?

Pregoeiro 28/09/2020
16:17:53

Para LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, informo que
encaminhei a proposta para análise técnica pela unidade demandante, favor

aguardar.
Pregoeiro 28/09/2020

16:45:42
Para LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, informo que a

proposta apresentada por V.Sª é tecnicamente compatível com o objeto licitado, de
acordo com despacho proferido pela unidade requisitante quando da análise técnica

da mesma. Iremos aceitar a sua proposta.
Pregoeiro 28/09/2020

16:48:35
Para LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, solicito que o anexo

referente ao processo da fase de habilitação seja em formato .zip
Pregoeiro 28/09/2020

16:49:30
Para LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, com relação ao

arquivo informado abaixo, peço que desconsidere.
Pregoeiro 28/09/2020

16:50:15
Para LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Passaremos para a fase da

verificação dos documentos referentes ao processo de habilitação. Favor aguardar.
04.023.725/0001-

56
28/09/2020
16:51:50

Ok. Muito obrigado Sr. Pregoeiro. Se precisarem de qualquer coisa pode nos solicitar
por aqui, pelo nosso e-mail ou telefone que encontra-se na proposta.

Pregoeiro 28/09/2020
17:24:38

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Tendo em vista o encerramento do horário comercial
que se aproxima, iremos suspender a presente sessão e retornaremos amanhã, dia

29/09/2020, às 15:00 horas. Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro 29/09/2020

15:01:02
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 29/09/2020
15:01:42

Passaremos para a fase de verificação das documentações referentes ao processo de
habilitação.

Sistema 29/09/2020
15:04:43

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 29/09/2020
15:05:38

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/09/2020 às
15:36:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração de
Pregoeiro/Equipe

de Apoio

28/09/2020
15:02:31

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: ATERACAO

Alteração de
Pregoeiro/Equipe

de Apoio

28/09/2020
15:09:30

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Alteração da condução.

Suspensão
Administrativa

28/09/2020
17:25:00

Previsão de Reabertura: 29/09/2020 15:00:00.  Motivo: Encerramento do horário
comercial.

Reativado 29/09/2020
15:00:17

Abertura de Prazo 29/09/2020
15:04:43 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

29/09/2020
15:05:38 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2020 às 15:36:00.
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Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:39 horas do dia 29
de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

JOAO HERMINIO 
DE BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma 
digital por JOAO 
HERMINIO DE BARROS 
NETO:30920065 
Dados: 2020.09.29 
15:41:39 -03'00'

WEBER 
BEZERRA 
CAVALCANTI:3
7408259449

Assinado de forma digital 
por WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:3740825944
9 
Dados: 2020.09.29 
16:38:27 -03'00'
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00063/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.023.725/0001-56 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

GRUPO 1 - - R$ 42.536,6800 - R$ 42.000,0000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 42.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 42.000,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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56502931472Usuário:

29/09/2020 15:45:19Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI Adimplente04023725
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00063/2020 

Às 15:47 horas do dia 29 de setembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00063/2020, referente ao
Processo nº 006186-37.2020, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 42.536,6800
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 42.411,0000 , com valor
negociado a R$ 42.000,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador

 2 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador
Descrição Complementar: Serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N (MDaemon). - MDaemon Messaging
Server (1000 caixas postais); - Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e definições
de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 19.124,3500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 18.999,0000 , com valor
negociado a R$ 18.883,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 29/09/2020
15:47:32

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF:04.023.725/0001-56, Melhor lance : R$ 18.999,0000, Valor Negociado : R$
18.883,0000

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador
Descrição Complementar: Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N (Security Plus). - Security Plus
for MDaemon (1000 caixas postais). - Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e
definições de vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 23.412,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
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https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=872777&acao=A&tipo=t 2/2

Adjudicado para: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 23.412,0000 , com valor
negociado a R$ 23.117,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 29/09/2020
15:47:32

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI,
CNPJ/CPF:04.023.725/0001-56, Melhor lance : R$ 23.412,0000, Valor Negociado : R$
23.117,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7324 - 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  0772632

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

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

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 0773099

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

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

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

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

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

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

V- Habilitação    

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

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 0774049

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

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

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0774098

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0774136

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0774116

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
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18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

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

 X

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0774118

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0774119

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0774122

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0774123

REGISTRO COMERCIAL: 0774054 E 0774058 (CERTIDÃO
SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL)

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0774097

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0774069 E 0774073

CONSULTA CONSOLIDADA: 0774050

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0774114

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0774100

CADASTRO CONTRIBUINTE MUNICIPAL: 0774102

 

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

CONSULTA CONSOLIDADA: 0774050

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 0774070 E 0774077

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

X   

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

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

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0774133

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
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26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

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

VIII – Procedimentos Finais    

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

X  0774137

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: 0773040

Resultado Fornecedor: 0774135

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 29/09/2020, às 16:59, 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
0774147 e o código CRC D3023D4D.

0006186-37.2020.6.02.8000 0774147v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006186-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 63/2020. Extensão de garantia de softwares Alt-N.

 

Parecer nº 1809 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 63/2020

 
Objeto: Prestação de serviços de extensão de

garantia de softwares Alt-N (item 1 - MDaemon 1000 caixas
postais e item 2 - Security Plus 1000 caixas postais, ambos
por trinta e seis meses), conforme Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) n.º 11/2020 (0725606), da
Coordenadoria de Infraestrutura, e especificações descritas
no Edital Pregão nº 63/2020 (0760687).

 
Licitante vencedor (item 1 e item 2):
LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS

EIRELI,  CNPJ Nº 04.023.725/0001-53, vencedor dos itens 1 e
2, pelo melhor lance unitário no valor de R$ 18.883,00
(dezoito mil oitocentos e oitenta e três reais) para o item 1 e
R$ 23.117,00 (vinte e três mil cento e dezessete reais) para o
item 2, totalizando, os dois itens, R$ 42.000,00 (quarenta e
dois mil reais).

 
Ao exposto, conforme papel de trabalho abaixo,

opinamos pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico,
regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº 7.982/2013
e nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de
21/06/93.

 
Recomendamos o envio dos autos à Diretoria Geral

para continuidade do feito.
 

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/AEvento

1 Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II SIM

Comprasnet (11/09/20) -
 0760697
DOU (14/09/20) -
 0762560
 

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 (11/09/20) -
 0760697
DOU (14/09/20) -
 0762560

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 14/09/2020
Ata Pregão 63/2020
(0774133) - 28/09/2020

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 63/2020
(0774133)

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 -

 0774137

6 O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo? SIM Termo Resultado por
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6 Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30. SIM fornecedor (0774135)

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.

SIM

Item 1 e 2
 
Empresa:
SICAF - 0774049
Consulta Consolidade -
TCU - 0774050
Contrato social -
 0774054
Junta comercial -
 0774058
Falência ou concordata
- nada consta - 0774097
TST - 0774098
Comprasnet - 0774116
Dec. inex. fatos super  -
pág. 2
Dec. de menor - pág. 3
Dec não - pág 4
Independente prop -
pág 5
ME - pág 6
Acessibilidade - pág 7
Conc. c/edital - pág 8
 
 
 
Proprietário
Documentos pessoais -
 0774063 e 0774064
CPF - 959.130.848-53
CPF - 376.834.238-74
CNJ: 0774069 e 0774073
TCU: 0774070 e 0774077
 
 

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Pela unidade
demandante - 0773099.

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
 
Proposta - 0773040
 

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM  

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM TCU - 0774050

CADIN - 0774136

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 7324 -
 0774147

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 30/09/2020, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 30/09/2020, às 14:40, 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
0774626 e o código CRC 6C546782.

0006186-37.2020.6.02.8000 0774626v23
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 30 de setembro de 2020.
Trata-se da realização de procedimento licitatório, Pregão

Eletrônico nº 63/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de
extensão de garantia de softwares Alt-N (item 1 - MDaemon 1000
caixas postais e item 2 - Security Plus 1000 caixas postais, ambos
por trinta e seis meses), conforme Documento de Oficialização de
Demanda (DOD) n.º 11/2020 (0725606), da Coordenadoria de
Infraestrutura, e especificações descritas no Edital (0760687). 

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame, e, considerando o
pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, por meio
do Parecer 1809 (0774626), submeto o presente procedimento à
superior consideração do Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal
sugerindo, salvo melhor juízo, a homologação do referido pregão
eletrônico, nos termos dispostos no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e do Decreto nº 10.024/2019.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/09/2020, às 18:59, 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
0774939 e o código CRC D496893F.

0006186-37.2020.6.02.8000 0774939v1
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PROCESSO : 0006186-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico. Contratação. Empresa. Prestação de serviço de extensão de garantia de softwares.

 

Decisão nº 2358 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão -
ACAGE, por meio do Parecer nº 1809 (0774626), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
63/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de
serviço de extensão de garantia de softwares Alt-N (item 1 -
MDaemon 1000 caixas postais e item 2 - Security Plus 1000 caixas
postais, ambos por trinta e seis meses), conforme Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) n.º 11/2020 (0725606), elaborado
pela Coordenadoria de Infraestrutura deste Tribunal, e de acordo
com as especificações descritas no Edital (0760687), adjudicado à
empresa LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.023.725/0001-53, vencedora dos itens 1 e 2, pelo
melhor lance unitário no valor de R$18.883,00 (dezoito mil
oitocentos e oitenta e três reais) para o item 1 e R$23.117,00
(vinte e três mil cento e dezessete reais) para o item 2,
totalizando, os dois itens, R$42.000,00 (quarenta e dois mil
reais), de acordo com a proposta comercial (0773040) e em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0774133), mais o Termo de Adjudicação (0774137).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 01/10/2020, às 18:56, 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
0775783 e o código CRC 05779645.

0006186-37.2020.6.02.8000 0775783v4
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02/10/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=872777&tipo=t 1/2

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00063/2020

Às 18:35 horas do dia 02 de outubro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 006186-
37.2020, Pregão nº 00063/2020. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 42.536,6800
Situação: Homologado

Adjudicado para: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 42.411,0000 , com valor
negociado a R$ 42.000,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador

 2 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador
Descrição Complementar: Serviços de extensão de garantia de softwares Alt-N (MDaemon). - MDaemon Messaging
Server (1000 caixas postais); - Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e definições de
vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 19.124,3500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 18.999,0000 , com valor
negociado a R$ 18.883,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 29/09/2020
15:47:32 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LPZIGLIO COMERCIO E
SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:04.023.725/0001-56, Melhor lance : R$

18.999,0000, Valor Negociado : R$ 18.883,0000

Homologado 02/10/2020
18:35:45

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA
BELCHIOR

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador
Descrição Complementar: Contratação de extensão de garantia de softwares Alt-N (Security Plus). - Security Plus for
MDaemon (1000 caixas postais). - Renovação da garantia de atualização para novas versões dos produtos e definições de
vírus/spam, por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 23.412,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
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Adjudicado para: LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 23.412,0000 , com valor
negociado a R$ 23.117,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 29/09/2020
15:47:32 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:LPZIGLIO COMERCIO E
SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:04.023.725/0001-56, Melhor lance : R$

23.412,0000, Valor Negociado : R$ 23.117,0000

Homologado 02/10/2020
18:35:45

ANDREA
CRISTINA DE

LIMA
BELCHIOR

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, 02 de outubro de 2020.
 
À SLC, para publicar o resultado do certame e demais

medidas cabíveis. Concomitantemente, à COFIN, para emissão da
competente nota de empenho.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 02/10/2020, às 22:13, 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
0777642 e o código CRC 959A5652.

0006186-37.2020.6.02.8000 0777642v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0777642).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/10/2020, às 07:40, 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
0777649 e o código CRC 67D94433.

0006186-37.2020.6.02.8000 0777649v1
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 Imprimir Recibo Página Principal

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: 05/10/2020 17:44:38
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6059371
   Data prevista de publicação: 06/10/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

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

12986601 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 56-2020-DIRCEU
LONGO & CIA LTDA-5163-56.2020.rtf

81046b4ff0c6a6ee
0b225c663fe4e911 5,00 R$

165,20

12986602 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 63-2020-
LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI-6186-37.2020.rtf

28d16698cc9f9a7f
8211793a95b48fb3 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 10,00 R$
330,40
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EXTRATO DE APOSTILA

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo
Administrativo 6.839/2006. Processo Administrativo PAe 0005242-40.2014.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila
10975329 ao Termo de Credenciamento 001/2013 da empresa Real e Benemérita
Associação Portuguesa de Beneficência - BP Mirante.
Objeto: Alterar a Cláusula Sétima - Do Acréscimo e da Supressão de
Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra,
Diretor-Geral e pela empresa Magali Rogeria de Moura Leite e Patricia Vasconcelos Holland
Diretoras Administrativas.

EXTRATO DE APOSTILA

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo
Administrativo 6.839/2006. Processo Administrativo PAe 0004658-70.2014.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila
11353254 ao Termo de Credenciamento 053/2008 da empresa Real e Benemérita
Associação Portuguesa de Beneficência - Hospital BP. Objeto: Alterar a Cláusula Sétima - Do
Acréscimo e da Supressão de Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região,
Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa Magali Rogeria de Moura Leite
e Patricia Vasconcelos Holland Diretoras Administrativas.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 78/2020

Processo nº TRF2-EOF-2020/0131. Objeto: Contratação de empresa ou profissional
autônomo para prestação de serviços especializados continuados de chaveiro para os
prédios que compõem o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (prédio sede na Rua do
Acre nº 80, prédio da Rua Visconde de Inhaúma nº 68 e 02 (dois) pavimentos do prédio
da Rua D. Gerardo nº 46), com fornecimento de peças e utilização de mão de obra
especializada. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à
empresa DECOLAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 05/10/2020)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 120/2020

Processo nº TRF2-EOF-2019/0287. Objeto: Aquisição de microcomputadores e monitores
para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), Seção Judiciária do Rio de Janeiro
(SJRJ) e Seção Judiciária do Espírito Santo (SJES), através do Sistema de Registro de Preços,
atuando o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) como Gerenciador e as Seções
Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e do Espírito Santo (SJES), como Participantes. O Senhor
Pregoeiro decidiu o pregão em epígrafe da seguinte maneira: a) DECLARAR VENCEDORA do
item 1 a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.; b) ADJUDICAR o item 2 à
empresa TORINO INFORMÁTICA LTDA.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 05/10/2020)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 131/2020

Processo nº TRF2-EOF-2019/0284. Objeto: Aquisição de impressoras, através do Sistema de
Registro de Preços, para a Justiça Federal da 2ª Região, atuando o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2) como Gerenciador e as Seções Judiciárias do Rio de Janeiro
(SJRJ) e Espírito Santo (SJES) como Participantes. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o
objeto do pregão em epígrafe à empresa REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE
MINAS GERAIS LTDA., os itens 1 e 2.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 05/10/2020)

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000037, emitida em 25/09/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Fernando Gama de Miranda Netto. Objeto: Ministrar aula no curso "Novos
Temas de Direito Processual Civil". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da
Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento
de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 602,04 (seiscentos e dois reais e quatro
centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00033.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000036, emitida em 25/09/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Humberto Dalla Bernardina de Pinho. Objeto: Ministrar aula no curso "Novos
Temas de Direito Processual Civil". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da
Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento
de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 602,04 (seiscentos e dois reais e quatro
centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00033.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0035208-81.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
coordenadora e conteudista do "Curso Justiça Restaurativa - Um outro olhar para além
da Justiça Retributiva", na modalidade a distância; Contratada: Kátia Hermínia Martins
Lazarano Roncada (CPF nº 250.291.548-17); Valor Total: R$6.573,84 (seis mil quinhentos
e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso
II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio
Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior,
Desembargador Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0005903-25.2020. Objeto: Plano de subscrição para 75 licenças de software
PHPStorm pelo período de 24 meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/10/2020 das
11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas -
Porto Alegre/RS ou https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00037-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 06/10/2020 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 20/10/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital
também disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 05/10/2020) 90030-00001-2020NE500106

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AV I S O

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

Processo nº: 0005039-84.2020.4.04.8000
Objeto: Contratação de empresa especializada para atuar na fiscalização da retomada do
saldo de obra do prédio da Subseção Judiciária de Blumenau.
Resultado do Julgamento do Envelope nº 01: Inabilitadas: Bráulio Vinícius Cardoso de
Souza Eireli - ME por não observar os itens 4.2.3.4 e 4.2.4.1 do Edital; RM Construções Civis
Ltda. por não observar itens 13.8, 4.2.3.3 e 4.2.3.4 do Edital; Stuqui Engenharia e
Construções Eireli por não observar itens 4.2.3.4 e 4.2.4.1 do Edital; Technique Assessoria
e Planejamento Ltda. - EPP, por não observar os itens 4.2.3.3, 4.2.3.4 e 4.2.3.6 do Edital.
Habilitada: Concremat Engenharia e Tecnologia S/A.

O prazo recursal está aberto a partir da data desta publicação, conforme Artigo
nº 109 da Lei 8.666/1993.

Informações: através da Internet no site http://www.trf4.jus.br e por
intermédio dos telefones (51) 3213-3740/3745, das 11 às 19 horas.

Porto Alegre, 2 de outubro de 2020.
CHRISTIAN CEZAR DOS SANTOS LUZ

Presidente da CPL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 14/2020

O TRF 5ª Região torna publico que o objeto do Pregão Eletrônico nº 14/2020 (Aquisição de
switcches Extreme e serviços de consultoria em análise e resolução de problemas de rede)
foi adjudicado e homiolgado a empresa ARPSIST SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº
70.064.316/0001-22),Itens 01, 02 e 03, com preço global de R$ 175.456,00 .

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIDEC - 05/10/2020) 090031-00001-2020NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 0001076-84.2020.6. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze)
meses, visando a eventual e futura aquisição de materiais (pneus, bandeiras e açúcar),
especificados nos anexos que integram este ato convocatório ). Total de Itens Licitados: 11.
Edital: 06/10/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Avenida Antônio
da Rocha Viana, 1389, Bosque - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00033-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 06/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/10/2020
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Assistente Seção de Licitações

(SIASGnet - 02/10/2020) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0001755-57.2020.6.02.8000; Objeto: contratação de empresa para a prestação
de serviço de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020 (Pregão
Eletrônico nº 54/2020, que restou fracassado). Fund. Legal: art. 24, inciso V da Lei nº
8.666/93. Empresas contratadas: a) VICTORIA GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ -
23.037.243/0001-08, com valor global para o 1º turno de R$ 16.777,20 ( itens: 15, 17, 19
e 20) e para o 2º turno, se houver, de R$ 1.595,88; b) T K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA ME
(PrintCapas), CNPJ - 14.521.720/0001-07, com valor global para o 1º turno de R$ 25.378,60
( itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21 e 22 ), e para o 2º turno, se
houver, de R$ 6.341,12. Ratificação e autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA
DE ARAÚJO, Presidente do TRE-AL, em 03/10/2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0001765-04.2020.6.02.8000; Objeto: contratação de empresa para a prestação
dos serviços de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020 (Pregão
Eletrônico nº 61/2020, que restou fracassado). Fund. Legal: art. 24, inciso V da Lei nº
8.666/93. Empresa contratada: T K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA ME, CNPJ -
14.521.720/0001-07, pelo valor global de R$ 8.118,20 ( itens: 1, 2, 3, 4 e 5). Ratificação e
autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE-AL, em
03/10/2020.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0008596-68.2020.6.02.8000; Objeto: Contratação direta da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ nº 34.028.316/0004-56, para fornecimento de
produtos e prestação de serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios;
Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93; Valor da contratação:
Despesas Ordinárias: R$ 156.000,00 e Despesas Pleitos Eleitorais: R$ 141.776,94;
Autorizado em 03/10/2020, pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO,
Presidente do TRE/AL.
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2020

Processo SEI nº 0006186-37.2020.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 01/10/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 63/2020, que tem por objeto prestação de serviço de
extensão de garantia de softwares Alt-N, grupo 1, sendo para o item 1- Mdaemon - 1000
caixas postais, pelo valor de R$ 18.883,00 e item 2 - Security Plus -1000 caixas postais, pelo
valor de R$ 23.117,00, ambos por trinta e seis meses, adjudicado à empresa LPZIGLIO
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 04.023.725/0001-56, vencedora do objeto, pelo
valor global de R$ 42.000,00, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII,
da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 5 de outubro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2020

Processo SEI nº 0005163-56.2020.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 01/10/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 56/2020, que tem por objeto o fornecimento de material
de consumo - lixeiras, grupo 2, sendo o item 3 - 200 (duzentas) lixeiras Brinox 12 litros, ao
preço unitário de R$ 83,87, totalizando R$ 16.774,00 e o item 4 - 200 (duzentas) lixeiras
Brinox 30 litros, ao preço unitário de R$ 184,50, totalizando R$ 36.900,00, adjudicado à
empresa DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ nº 92.823.764/0001-03, vencedora do objeto,
pelo valor global de R$ 53.674,00, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 5 de outubro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2020

Processo SEI nº 0006646-24.2020.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 03/10/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 64/2020, que tem por objeto o fornecimento de material
permanente - escaninho, material aço, tipo guarda-volume , adjudicado à empresa
METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 11.186.327/0001-16, vencedora do
objeto, pelo valor global de R$ 3.200,00, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió/AL, 5 de outubro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2020

Processo Administrativo SEI nº 0005763-77.2020.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 27/09/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 62/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para
eventual fornecimento de material permanente - Frigobares e Forno Microondas, para
suprir a demanda do TRE - AL, convocando, para a devida assinatura da Ata de Registro de
Preços, às empresas: a)PROSPERAR PRODUTOS EIRELI, CNPJ nº 30.802.043/0001-51, para
fornecimento de frigobar, no valor unitário de R$972,00 e valor total de R$19.440,00, e b)
N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº
20.425.201/0001-48, para fornecimento de forno microoondas, pelo valor unitário de
R$472,00 e valor total de R$14.160,00, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 4/2020

PARTES: União, através do TRE-AP, e a FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA -
FESAM. Objeto: Cooperação entre os partícipes, objetivando a validação dos trabalhos

eleitorais em horas de atividades complementares, visando a complementação de seu
ensino e aprendizagem e, também, a validação das horas-aulas do respectivo Treinamento
de Mesários, na modalidade a distância e/ou presencial. VIGÊNCIA: a partir da data de sua
assinatura. DATA DE ASSINATURA: em 02/10/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de
Oliveira, Presidente do TRE/AP, Maria Gorete Duarte de Morais, representante da
conveniada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PAD 7919/2020 - PAD/TRE-AM. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto:
Aquisição de CHIPs telefônicos pré-pagos com recarga para utilização durante a eleição, em
primeiro e segundo turnos, se houver. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. Contratada: REDE FLEX COM E SERV DE TELEFONIA LTDA (CNPJ
06.207.421/0001-74). Valor: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). Fundamentação Legal:
Art. 24, V da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores. Na oportunidade, declarado deserto
o Pregão Eletrônico nº 23/2020. Data da Autorização: 30/09/2020 pelo Diretor-Geral. Data
da Ratificação: 02/10/2020.

RUY MELO DE OLIVEIRA
Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PAD nº 7919/2020/TRE-AM. O Diretor-Geral do TRE/AM declara DESERTO o
Pregão nº 23/2020 realizado em 11/09/2020, nos termos da decisão do Exmo. Sr.
Presidente, documento nº 132.357/2020, do Processo Administrativo Digital em epígrafe.

RUY MELO DE OLIVEIRA
Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

R E T I F I C AÇ ÃO

Processo: 9032/2020 - PAD/TRE/AM, publicado no DOU n. 191, de 05/10/2020,
seção 3, pág. 119, onde se lê "Processo 9033/2020 TRE-AM", leia-se "Processo 9032/2020
TRE-AM.".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 0135325-58.2020

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 8/2020, firmado entre o Tribunal Regional da
Eleitoral da Bahia e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia. OBJETO: Curso
ministrado via EAD dia 10.03.2020 para a OAB-BA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93
e alterações, regulamentada pelos Decretos Federais n° 93.872/86 e 7.423/10.
SIGNATÁRIOS: Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, pelo TRE/BA, e Dr. Fabrício de Castro
Oliveira, pela OAB-BA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 69/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 212072016. ,
publicada no D.O.U de 15/09/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada em análise de água e tratamento de poços e reservatórios de água, em
estrita conformidade com o estabelecido neste Edital e anexos. Novo Edital: 06/10/2020
das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21 Centro -
FORTALEZA - CEEntrega das Propostas: a partir de 06/10/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/10/2020, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIDEC - 05/10/2020) 070007-00001-2020NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 20104/2019. Objeto: Contratação de empresa de som e imagem para realizar
sonorização, filmagem e transmissão.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/10/2020 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro -
Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00081-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 06/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 19/10/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 05/10/2020) 70007-00001-2020NE000001

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 14.429/2020. Espécie: Contrato n.º 217/2020. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e MINAS TURISMO E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: é a
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de veículos, com
motorista, tipo Sedan, observadas as quantidades de diárias do item 2 do Capítulo 1 e
demais especificações do Edital do P.E. nº 68/2020 e seus anexos. Fundamento Legal: o
Pregão Eletrônico nº 68/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019;
nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: constem no processo
administrativo n.º 14.429/2020; não contrariem o interesse público; nas determinações da
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; bem como no PAD N.º 14.429/2020. Assinam: pelo
TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Rodrigo Vieira
Cortes. Data: 04/10/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 131/2019 celebrado com a empresa COINSTEL
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI. Objeto: visa prorrogar o Contrato por mais 12 (doze)
meses, a partir de 2 de janeiro de 2021. Fundamento: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993 e
na autorização do Diretor-Geral constante do Processo Administrativo Digital n.º
15.290/2020. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e pela empresa,
Maria das Graças Moraes Guerra. DATA: 30/09/2020

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 12/2020, firmado em 05/10/2020, com a empresa LTA-RH Informática
Comércio, Representações Ltda. (CNPJ: 94.316.916/0005-22); Objeto: Aquisição de switches
para a rede local do TRE-DF, contemplando serviços de instalação, configuração,
treinamento, repasse de conhecimento e suporte técnico; Fundamento legal: Pregão
Eletrônico SRP nº 20/2019; Processo: 0004657-67.2019.6.07.8100; Vigência: 12 (doze)
meses; Valor: R$ 310.000,00; Signatários: Des. Humberto Adjuto Ulhôa, Presidente do
TRE/DF, e Sr. Alexander Costa Barcelos.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de auxiliar de
consultório dentário. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.
Contratada: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. CNPJ: 00.482.840/0001-38.
Resumo do Objeto: Revisão contratual em razão da diminuição das alíquotas
previdenciárias do Sistema S no período de abril a junho de 2020, decorrente da MP
nº 932/2020, bem como da exclusão da Contribuição Social de 10% sobre o FGTS
decorrente da Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, alterando a Cláusula Quinta.
Novo valor mensal do contrato a partir de 01/07/2020: R$ 4.063,37. Novo valor total
estimado do contrato: R$ 175.414,77, sendo R$ 21.117,70 liquidados em 2017, R$
39.590,55 liquidados em 2018, R$ 43.473,65 liquidados em 2019, R$ 48.478,00
estimados para 2020 e R$ 22.754,87 estimados para 2021. Fundamentação Legal: art.
65, §5º, da Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 02/10/2020. Processo SEI: 0004886-
72.2020.6.08.8000
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