TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 14 / 2019
Soluções de Tecnologia da Informação
1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Renovação do contrato de suporte para as licenças já
pertencentes ao TRE-AL do software SQL Navigator pelo prazo de 1 (um) ano.
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.

É necessário usar esta ferramenta para criar e atualizar os
objetos dos banco de dados Oracle, que armazenam informações de todos os
sistemas informatizados em uso no TRE-AL. É utilizado também para a
recuperação de informações e coleta de dados em resposta a processos.
O objetivo dessa renovação é garantir a permissão de atualizar o
software, obtendo acesso aos recursos mais avançados disponibilizados pela
ferramenta e acesso ao suporte técnico quando necessário.
3. Lista de requisitos:
O contrato, após renovado, deverá:
Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente do site do
fabricante;
Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso da ferramenta.
4. Benefícios
alcançados):

esperados

(demonstrativo

de

resultados

a

serem

Oferecer a equipe de suporte do TRE ferramentas sempre
atualizadas e, consequentemente, mais eﬁcientes na administração de banco
de dados, no desenvolvimento de novos sistemas e no suporte aos sistemas
informatizados em uso no TRE-AL.
5. Integrante
contratação:

demandante

para

equipe
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de

planejamento

da
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Integrante Demandante: Luiz Batista de Araujo Neto / Coordenador de Soluções
Corporativas - CSCOR
Integrante Técnico: Sarah Veiga Calado / Chefe da Seção de Suporte a Soluções
Corporativas - SESCOR
6. Fonte do recurso orçamentário:
Proposta orçamentanria de 2019
Código de classificaçao da fonte de recurso: 3390.40.07
7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
Por se tratar de ferramenta usada principalmente nas tarefas
de suporte aos serviços informatizados, a aquisição deste software terá
impacto nos seguintes itens dos PE para o período de 2016-2021:
Tramitar eletronicamente os processos administrativos.
Informatizar o processo judicial na Justiça Eleitoral de Alagoas.
Assegurar a integração, a padronização e a usabilidade das
soluções de TI.
8. Expectativa de entrega:
Agosto / 2019
Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante deﬁnir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;
As atividades desempenhadas dependem de ferramentas
adequadas e devidamente atualizadas para alcançar os melhores resultados.
II – de capacitação, que deﬁnem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;
Não há necessidade de nova capacitação, visto que o contrato
visa manter atualizadas ferramentas que já estão em uso no TRE-AL
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
que regulam o próprio procedimento licitatório
IV – de manutenção, que independem de conﬁguração tecnológica e
que deﬁnem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;
Não há necessidade de serviços complementares.
V – temporais, que deﬁnem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;
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Não há um prazo impeditivo para aquisição do novo contrato de
suporte, visto que ele terá um prazo de 1 (um) ano a contar da assinatura, e a
ferramenta poderá ser utilizada na versão atual.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e
Não há, s.m.j., implicações entre o contrato visado e a segurança
das informações existentes no TRE-AL.
VII – sociais, ambientais e culturais, que deﬁnem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.
Não há demanda desta natureza.
§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justiﬁcativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.
Suprido nos itens anteriores.
§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.
Ciente
Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especiﬁcações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I - direcionem
específico;

ou

favoreçam

a

contratação

de

um

fornecedor

Não há, no entendimento desta Coordenadoria, favorecimento de
fornecedor específico.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e
O contrato proposto representa a real demanda existente para o
desempenho das atividades relacionadas aos bancos de dados informatizados
do TRE-AL;
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.
Os serviços de suporte serão monitorados pela STI.
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
Documento de Oficialização da Demanda (DOD) 14 (0518892)

SEI 0002590-79.2019.6.02.8000 / pg. 3

licitação;
No entender desta unidade técnica
suficientemente atendida no Termo de Referência.

a

exigência

será

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 se aplica no
caso de software e licenciamentos, dada sua natureza intelectual.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e
No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.
No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica,
pois os serviços em questão não buscam diretamente o incremento de
produtividade, apenas a manutenção de condição para continuidade do
desempenho das atividades.
Maceió, 25 de março de 2019.
Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 28/03/2019, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518892 e o código CRC 12EB7CEB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2019.

À STI
Senhor Secretário,
Submeto à apreciação de Vossa Senhoria e demais
providências o Documento de Oﬁcialização de Demanda nº 14
(0518893) que trata da renovação do contrato de suporte das
licenças do software SQL Navigator for Oracle.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 28/03/2019, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518893 e o código CRC 45BAAD68.
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2019.

Senhor Diretor-Geral,
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de
oﬁcialização da demanda (doc. SEI nº 0518892) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Soluções Corporativas e, caso
concorde, autorize a continuidade da tramitação destes autos,
a ﬁm de permitir a renovação do contrato de suporte relativo
ao SQL Navigator.
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
indico o Coordenador de Soluções Corporativas, como
integrante demandante, e a Chefe da Seção de Suporte a
Soluções Corporativas, como integrante técnico.
Ressalto
que a aquisição
ora demandada
está prevista no plano de contratações de soluções de TIC
aprovado para o exercício de 2019 (doc. nº 0512094), com o
valor estimado de R$ 4.752,27.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/03/2019, às 08:19, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521161 e o código CRC 1E588AA8.
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DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2019.
Considerando a proposta de renovação do contrato de
suporte para as licenças já pertencentes ao TRE-AL do software SQL
Navigator pelo prazo de 1 (um) ano, consoante Documento de
Oﬁcialização de Demanda ora inserto no evento SEI nº
0518892, determino o encaminhamento do presente procedimento à
Secretaria de Administração para as providências de sua alçada,
observando-se os comandos insertos na Resolução-CNJ nº 182/2013.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/04/2019, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522286 e o código CRC 320D058D.
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto:
Indicação.
Servidor.
Integrante
Administrativo.
Contratação de suporte para as licenças já pertencentes ao TRE-AL
do software SQL Navigator pelo prazo de 1 (um) ano.

Senhor Diretor,
Tendo em vista a instrução inicial, para ﬁns de
cumprimento do contido no Art. 12, § 7.º, inciso IV, da Resolução
CNJ n.º 182/2013, submeto à consideração superior de Vossa
Senhoria a indicação do servidor João Hermínio de Barros Neto,
lotado no Gabinete desta Secretaria de Administração, para compor,
como integrante administrativo, a Comissão de Planejamento da
Contratação especiﬁcada no Documento de Oﬁcialização da
Demanda (DOD) nº 14/2019 (0518892).
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/04/2019, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525018 e o código CRC 74EB3593.
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CONCLUSÃO

Maceió, 06 de abril de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos do Sr. Secretário de
Tecnologia da Informação (0521161), e do Sr. Secretário da
Administração (0525018), mais o Documento Oﬁcial de Demanda
(0518892), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência a indicação do
Sr. Coordenador de Soluções Corporativas, (como integrante
demandante), da Sra. Chefe da Seção de Suporte a Soluções
Corporativas, (como integrante técnico), assim como do servidor João
Hermínio de Barros Neto, lotado no Gabinete da SAD, (como
integrante administrativo), para composição da Equipe de
Planejamento da Contratação objeto destes autos: a renovação do
contrato de suporte para as licenças já pertencentes ao TRE-AL do
software SQL Navigator pelo prazo de 1 (um) ano.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/04/2019, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525614 e o código CRC 4F4D50A5.
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DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2019.
De acordo com a sugestão do Sr. Diretor-Geral 0525614.
Havendo a previsão da aquisição no Plano de Aquisições
de TIC para o ano em curso (0521161), acolho a indicação do titular
da Coordenadoria de Soluções Corporativas, como integrante
demandante, da Chefe da Seção de Suporte e Soluções Corporativas,
como integrante técnico (0521161), e do servidor João Hermínio de
Barros Neto como integrante administrativo (0525018), para que
integrem a Equipe de Planejamento da Contratação objetivando à
renovação, pelo prazo de mais 1 (um) ano, do contrato de suporte
para licenças, já pertencentes a este Tribunal, do softraware SQL
Navigator for Oracle objeto do Documento de Oﬁcialização de
Demanda nº 14/2019 (0518892).
Remeta-se à Direção-Geral para elaboração da
competente portaria, ciência aos servidores ora designados e demais
providências.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 09/04/2019, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526034 e o código CRC 2CFEB5D3.
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Publicador_DJE nº 20190070
Disponibilização: 12/04/2019
Publicação: 15/04/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 174/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo SEI nº 000259079.6.02.8000;
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 Equipe de Planejamento para a renovação do contrato
de suporte para as licenças já pertencentes ao TRE-AL do software SQL
Navigator pelo prazo de 1 (um) ano, de acordo com a descrição no documento
de oﬁcialização de demanda constante dos autos acima epigrafados, que será
composta pelo Sr. Coordenador de Soluções Corporativas, como representante
da unidade demandante, pela Sra. Chefe da Seção de Suporte a Soluções
Corporativas, como integrante técnico, e pelo Sr. Servidor João Hermínio de
Barros Neto, lotado no Gabinete da Secretaria da Administração, como
representante administrativo.
Maceió, 10 de abril de 2019.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/04/2019, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527477 e o código CRC D9CBDCCA.
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2019.

Considerando a edição e publicação da Portaria nº
174 (0527477), da Presidência, faço encaminhar os presentes
autos eletrônicos à Secretaria da Administração e à Secretaria
de Tecnologia da Informação, para a continuidade dos
procedimentos relativos à renovação do contrato de suporte
para as licenças já pertencentes ao TRE-AL do software SQL
Navigator pelo prazo de 1 (um) ano, conforme descrito no
Documento de Oﬁcialização da Demanda (DOD) nº 14/2019
(0518892).
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/04/2019, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529276 e o código CRC C5B85861.
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.

Ao Senhor Coordenador de Soluções Corporativas
para continuidade das providências relativas à renovação do
contrato de suporte para as licenças do software SQL
Navigator.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 16/04/2019, às 18:18, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530310 e o código CRC A9A2182D.
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DESPACHO

Maceió, 18 de abril de 2019.

Ao servidor João Hermínio para ciência da
designação veiculada na Portaria Presidência 174 (0527477).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/04/2019, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530406 e o código CRC C99FC665.
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Estudos Preliminares
1. Análise de Viabilidade da Contratação (Resolução CNJ nº 182/2013 –
Arts.12 e 14)
1.1. Contextualização
Com
o
aumento
da
infomatização
de
todas
as
atividades, aumenta também a dependência por formas mais eﬁcientes de
recuperar as informações armazenadas em bancos de dados.
Neste contexto, a utilização de ferramentas atualizadas e mais
eﬁcientes é imprescindível para a realização dos trabalhos de forma eﬁciente,
garantindo que os tempos de resposta estejam adequados a demanda surgida
diariamente.
O objetivo deste procedimento é renovar o contrato de suporte
para a ferramenta SQL Navigator, que é a principal ferramenta em uso por
esta Coordenadoria para atualizar e recuperar informações diretamente do
banco de dados Oracle.
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
2.1. Especificações Técnicas
O contrato, após renovado, deverá:
Permitir a atualização imediata de versões do software
diretamente do site do fabricante;
Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no
uso da ferramenta.
3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
Como o objetivo é a renovação do contrato de suporte para
licenças já pertencentes ao TRE-AL, acredito que este item não se aplica.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):
Não foram encontradas contratações públicas similares.
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):
Como a intenção é atualizar o suporte para
existentes, não se apresentam outras soluções.

as

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

Não se aplica.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):
Não se aplica.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):
Não se aplica.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):
Não se aplica.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):
Não se aplica.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):
Com base na cotação apresentada pela empresa AR - Intelligence
for Technology (0550781), o valor estimado é de R$ 18.655,86.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
O SQL Navigator é uma ferramenta de qualidade reconhecida
pelo mercado e que possui funcionalidades que atendem a todas as
necessidades atuais das equipes de desenvolvimento e suporte desta
Coordenadoria. A sua substituição implicaria em exigir da equipe uma nova
etapa de treinamento e adequação das rotinas de trabalho, o que além de
demandar bastante tempo poderia gerar custos extras ao TRE.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):
Renovação do contrato de suporte para as licenças já
pertencentes ao TRE-AL do software SQL Navigator pelo prazo de 1 (um) ano,
contado a partir da assinatura do contrato.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC no sentido de garantir o funcionamento e a qualidade dos sistemas em uso
e dos dados armazenados.
Resolução TRE/AL nº 15.809/2017, Objetivo Estratégico 2, Viabilizar serviços e
soluções de TIC e está relacionado ao indicador 3: Índice de Disponibilidade
dos Serviços Essenciais de TIC
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):
Ter acesso a novas funcionalidades;
Ter acesso ao suporte técnico da ferramenta;
Receber atualizações de segurança e de otimização de performance da
aplicação.
16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A renovação do suporte às 5 licenças será imediata, então este
item não se aplica.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):
Não se aplica.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):
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Neste momento, os dados disponíveis podem ser vistos no Item
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III), serão conﬁrmados pela
SC e empregar-se-á o Orçamento Ordinário de TI, exercício 2019.
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):
Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou
materiais adicionais para sustentação da solução adquirida, após sua
implantação.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):
A interrupção temporária do suporte durante o período de
renovação do contrato não traz grandes prejuízos, já que qualquer versão
nova da aplicação estará disponível quando houver assinatura de novo
contrato.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):
A interrupção temporária do suporte durante o período de
renovação do contrato não traz grandes prejuízos, já que qualquer versão
nova da aplicação estará disponível quando houver assinatura do novo
contrato.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):
Não se aplica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):
Apesar do objeto possuir características especíﬁcas que são
exclusivas do fornecedor, trata-se de contrato de suporte por tempo
determinado, não consistindo de serviço continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):
Não se aplica.
20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):
Como se trata de contratação de suporte, este item não se
aplica.
20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):
Sugere-se que a aquisição pretendida seja realizada por meio de
licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):
A classiﬁcação e fonte dos recursos ﬁnanceiros será indicada
pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças.
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20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)
A vigência se restringe ao tempo de duração do contrato. O
tempo pretendido é de 1 (um) ano.
20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):
Na forma da Portaria Presidência 174 (0527477) :
Integrante Demandante: Coordenador de Soluções Corporativas
Integrante Técnico: Chefe da Seção de Suporte a Soluções
Corporativas
Integrante Administrativo: servidor João Hermínio de Barros Neto
20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):
Gestor
Administração;

do

Contrato: Indicação

a

cargo

da

Secretaria

de

Fiscal Técnico: Indicação a cargo da Secretaria de Tecnologia da
Informação.
21. Análise de Riscos:
A análise em questão é mínima, portanto, não exaustiva e focada em aspectos
diretamente ligados ao procedimento nas suas etapas de aquisição e
fornecimento.

Risco:

Probabilidade:

Risco
1

Média

Falta de recursos
aquisição da solução

orçamentários

a

Id

Dano

Impacto

2

Perda
de
suporte
e
impossibilidade
de
atualização de versão da
aplicação

Perda
de
acesso a novas
funcionalidades

Id

Ação de Mitigação e
Contingência

1

Utilização das versões já
disponíveis atualmente;

Risco:

para

Responsável

STI

Atraso na aquisição
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Probabilidade:

Risco
2

Média

Id

Dano

Impacto

2

Perda
de
suporte
e
impossibilidade
de
atualização de versão da
aplicação

Perda
de
acesso a novas
funcionalidades

Id

Ação de Mitigação e
Contingência

Responsável

1

Utilização das versões já
disponíveis atualmente;

STI

Lista de Potenciais Fornecedores
De acorco com o site do fabricante do produto, a lista de representantes da empresa
no Brazil pode ser obtida no endereço eletrônico: https://partners.quest.com/enUS/directory/search?l=Brazil

Maceió, 25 de abril de 2019.
Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 11/06/2019, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SARAH VEIGA CALADO, Chefe de Seção, em
11/06/2019, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Técnico Judiciário, em 11/06/2019, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533132 e o código CRC 85AFE86E.
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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 17 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO
01. Objeto

Contrato de suporte para 05 licenças do software SQL Navigator for Oracle.

02. Quantidade

05 licenças.

03. Resumo da Especificação do Contrato de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo período
Objeto
mínimo de 01 ano.
04. Valor Estimado

Com base na cotação apresentada pela empresa AR - Intelligence for Technology (0550781), o valor
estimado é de R$ 18.655,86, a ser confirmado pela Seção de Compras.

05. Justificativa

O SQL Navigator é uma ferramenta de qualidade reconhecida pelo mercado e que possui
funcionalidades que atendem a todas as necessidades atuais das equipes de desenvolvimento e
suporte desta Coordenadoria. A sua substituição implicaria em exigir da equipe uma nova etapa de
treinamento e adequação das rotinas de trabalho, o que além de demandar bastante tempo poderia
gerar custos extras ao TRE.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após assinatura da nota de empenho
ou documento equivalente.

07. Adjudicação

(Por Contrato)

08. Classificação Orçamentária

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

09. Local de Entrega

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

10. Unidade Fiscalizadora

SSS/CSCOR/STI

11. Unidade Gestora

SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto
Vide
Item 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):
Contrato de suporte para 05 licenças do software SQL Navigator
for Oracle.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de suporte para 05 licenças já pertencentes ao TREAL do software SQL Navigator pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, contado a
partir da assinatura do contrato.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
O software SQL Navigator é utilizado pelas equipes de suporte e
desenvolvimento da Coordenadoria de Sistemas em todas as atividades
relacionadas com acesso, manutenção e recuperação de informações do banco
de dados principal do TRE-AL. Em face disso é imprescindível que esta
ferramenta esteja sempre atualizada.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Obter acesso a novas versões da ferramenta e acesso as equipes
de suporte, quando necessário.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
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Por se tratar de plataforma de software, é de extrema relavância
a sua plena atualização para manter o ambiente menos vulnerável às ameaças
cibernéticas.
Adicionalmente são aplicadas melhorias ao produto de maneira
periódica e desta forma o contrato em tela permite o acompanhamento desta
evolução.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC no sentido de garantir o funcionamento e a qualidade dos sistemas em uso
e dos dados armazenados.
Resolução TRE/AL nº 15.809/2017, Objetivo Estratégico 2, Viabilizar serviços e
soluções de TIC e está relacionado ao indicador 3: Índice de Disponibilidade
dos Serviços Essenciais de TIC
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) 0518892, encaminhado pela
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
(0533132) constantes neste Processo.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
Este termo tem como expectativa atender a demanda prevista
que corresponde a contratação de suporte para as 05 licenças do TRE-AL
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que o suporte pretendido pode
ser fornecido por qualquer revenda Quest;
A Coordenadoria de Soluções Corporativas e suas unidades
subordinadas, não vislumbra alternativa imediata que não seja a contratação
de serviços credenciados pelo fabricante do software;
A alternativa passa necessariamente pela substituição completa
da solução utilizada atualmente, que pode requerer um investimento maior na
aquisição de novas licenças e na adaptação/treinamento da equipe.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁca
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
suporte por período determinado, podendo ou não ser renovado, 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 contrato.
2.10 Vigência
A vigência do suporte será de 01 ano a contar da assinatura do
contrato.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
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
serviço de informática.
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização
adequação de ambiente.

do

objeto

não

será

necessária

qualquer

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1.

O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de suporte;

2.

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.
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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,
em inglês;

ou

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Comunicar ao Gestor ou Responsável
Técnico,
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.

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

formal

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
O contrato, após assinado, deverá:

Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente do
site do fabricante;
Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso da
ferramenta.
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1.

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

2.

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

3.

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

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1.

A forma de acesso à área de suporte do software devem ser entregues
por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;

2.

A validade do contrato de suporte deve obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado a partir da assinatura do contrato;

3.

O pagamento será realizado, após emissão do aceite deﬁnitivo pela
unidade técnica competente do TRE/AL;

4.

Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especiﬁcações
técnicas contidas neste Termo de Referência;

5.

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

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.

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,
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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.

2.

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:
1.

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

2.

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

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

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1.

Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o
objeto se refere a contratação de suporte técnico e atualização de
software já pertencente ao TRE-AL.

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:
1.

2.

Advertência:
1.

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

2.

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

Multa de:
1.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustiﬁcado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1.

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

2.

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

2.

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

3.

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

3.

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

4.

Declaração de inidoneidade
a Administração Pública.

para

licitar

ou

contratar

com

2.

As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa;

3.

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

4.

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)

Termo de Referência - TIC 17 (0533135)
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Não se observam requisitos que possam inﬂuenciar na aquisição, já que é
previsto o suporte para licenças já em uso no TRE-AL.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.
Maceió, 25 de abril de 2019.
Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 03/06/2019, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SARAH VEIGA CALADO, Chefe de Seção, em
11/06/2019, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Técnico Judiciário, em 11/06/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533135 e o código CRC 18A9A47A.

0002590-79.2019.6.02.8000
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PROPOSTA COMERCIAL Nº 2141

TRE-AL / 06.015.041/0001-38
A/C.: Luiz Araújo Neto - luizaraujo@tre-al.jus.br
(82) 2122-7795

Preparada por: Lucas de Oliveira Reis
AR IT
CNPJ de faturamento: 09.368.935/0001-08
3/5/2019

Proposta Comrecial nº 2141 (0550781)
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A Empresa
AR IT – Inteligência para Tecnologia!
Em nossa longa experiência no mercado de consultoria de TI, frequentemente, encontramos executivos
insatisfeitos com o retorno do investimento efetivado em tecnologia.
A AR IT nasceu e vem se desenvolvendo com base no conceito de ser, realmente, uma Revenda de Valor
Agregado (VAR), não apenas mais um provedor de caixas e parafusos, participando dos projetos de seus
clientes, suportando-os na pré-venda e pós-venda, provendo todos os serviços de suporte e assistência
técnica que as soluções de TI demandam.
Nestes anos, a AR IT vêm se dedicando a firmar parcerias com os mais reconhecidos fabricantes, a fim de
contemplar um amplo leque de produtos, de modo a suprir toda e qualquer demanda corporativa de
tecnologia.
A AR IT, chega com o objetivo de satisfazer a carência local de um canal de negócios que se comporte como
um verdadeiro parceiro de seus clientes, apostando na relação recíproca de confiança e transparência, para
conquistar espaço neste mercado que cresce exuberantemente a cada ano.
Queremos assim, quebrar o estereótipo de que os consultores de TI se preocupam, prioritariamente, em
vender as tecnologias que representam - mesmo quando não são as mais adequadas à realidade do cliente.
Portanto, reafirmamos nosso compromisso: "nosso negócio é ajudar seu negócio prosperar, melhorar, inovar".
A proposta oferecida pela AR IT à sua empresa apresenta:
• Entendimento e Comprometimento na entrega de soluções que atendam as vossas Necessidades e
Expectativas;
• Velocidade no Atendimento e Resolução de Problemas não Triviais;
• Elevado Expertise Técnico;
• Grande Proximidade e Forte Relacionamento com os principais players de TI
• Atualização Tecnológica Constante (Treinamento);
• Equipe adaptada a grandes projetos e ambientes, oferecendo padrões, metodologia e procedimentos para
atuação técnica consistente;
• Profissionais Certificados;
• Facilidade de captação de recursos técnicos;

Apresentação
Temos o prazer em apresentar nossa proposta
Estamos empenhados em:
• Trabalhar em parceria para fornecer uma solução abrangente e sustentável para todos os aspectos da sua
exigência.
• Assegurar um projeto bem-sucedido e minimizar os riscos.

Proposta Comrecial nº 2141 (0550781)
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A AR IT conhece os desafios que a sua empresa enfrenta e um componente essencial do nosso sucesso ao
longo dos últimos anos tem sido a nossa capacidade de compreender as exigências dos clientes e
recomendar a solução certa para resolvê-los.
É com grande satisfação que a AR IT lhe têm como cliente e é com a mesma satisfação que lhe formalizamos
a seguinte proposta, que esperamos ir de encontro às suas expectativas.
Como poderão observar, nossas condições comerciais são extremamente competitivas.

Parceiros
A AR IT tem parceria com os principais fabricantes do mercado, a solução adotada nos distingue
favoravelmente pelo máximo de eficiência e obtenção dos melhores resultados em nossos clientes.

Proposta comercial
QTD.
2

3

DESCRIÇÃO

VLR. UNIT.

SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL
EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK

(De 28/02/2019 a 30/06/2020)
SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL
EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL

(De 28/02/2019 a 30/06/2020)

VLR. TOTAL

R$ 5.700,21

R$ 11.400,42

R$ 2.418,48

R$ 7.255,44

Vlr. total projeto: R$ 18.655,86

Forma de pagamento
Boleto 30 dias
Prazo de entrega
Até 30 dias
Validade da proposta
10 dias
Atenciosamente,
Lucas de Oliveira Reis

Proposta Comrecial nº 2141 (0550781)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.

À Secretaria de Administração, após a elaboração
dos Estudos preliminares e do Termo de Referência, para que
dê prosseguimento ao processo de aquisição.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 11/06/2019, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554620 e o código CRC 48152CD7.

0002590-79.2019.6.02.8000

Despacho CSCOR 0554620

0554620v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2019.

R.H.
À STI.
Senhor Secretário,
Retorno os autos a essa Secretaria para análise do
Termo de Referência TIC 17 (0533135), nos termos do inciso
VI, do art. 111, do Regulamento da Secretaria deste Tribunal.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2019, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556765 e o código CRC 0B3410DF.

0002590-79.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0556765

0556765v1
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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 junho de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.
Ressalto, de qualquer modo, ser importante
pronunciamento prévio da área jurídica ou de unidades
vinculadas à auditoria e gestão administrativa acerca da
adequação dos documentos produzidos até o momento.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 18/06/2019, às 16:39, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557567 e o código CRC AB71C00A.

0002590-79.2019.6.02.8000

Despacho STI 0557567

0557567v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2019.
À Direção-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

Senhor Diretor,
Demonstrada a previsão da despesa no plano de
aquisições de TI (0521161) e a anuência interna da proposição
(0557567), aprovo o TR de evento 0557567, ressalvados os aspectos
técnicos envolvidos, e evoluo o feito à consideração superior dessa
Diretoria-Geral, em observância ao disposto no art. 7º da Resolução
TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.
Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peçolhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/06/2019, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558471 e o código CRC 17F9D130.

0002590-79.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0558471

0558471v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2019.
Aquiescendo com a proposição do Senhor Secretário de
Administração, por meio do Despacho GSAD (0558471) e,
considerando o Termo de Referência (0533135), faço encaminhar os
presentes autos à Coordenadoria de Material e Patrimônio, para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787,
de 15/2/2017.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 25/06/2019, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558681 e o código CRC F2D6C0C0.

0002590-79.2019.6.02.8000

Despacho GDG 0558681

0558681v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2019.
À SEIC,
para pesquisa de preços.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 25/06/2019, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558856 e o código CRC 9225371C.

0002590-79.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0558856

0558856v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2019.
À CSCOR
Senhor Coordenador,
Encaminhamos os autos a esta Unidade para ajustes no termo de referência,
especiﬁcamente para deﬁnição do período exato da contratação e da exclusão
da estimativa no campo 04 do termo de referência, a qual será deﬁnida por
esta Seção de Instrução de Contratações a partir do envio de pedido de
cotação a potenciais fornecedores.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 27/06/2019, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559482 e o código CRC 8EF0FCAB.
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Despacho SEIC 0559482
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RES: Proposta comercial SQL NAVIGATOR - TRE-AL

1 of 2

Assunto: RES: Proposta comercial SQL NAVIGATOR - TRE-AL
De: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Data: 27/06/2019 14:59
Para: Sarah Veiga Calado <sarahcalado@tre-al.jus.br>
CC: "Cesar Scholer (cscholer)" <Cesar.Scholer@quest.com>, Amanda de Lima
<alima@adistec.com>
Boa tarde Sarah,
Conforme combinado, segue proposta atualizada.
Atenciosamente,

Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br
| skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques cibernéticos (Ransomware)
www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
-----Mensagem original----De: AR-IT Lucas Reis
Enviada em: quinta-feira, 27 de junho de 2019 14:15
Para: Sarah Veiga Calado <sarahcalado@tre-al.jus.br>
Assunto: RES: Proposta comercial SQL NAVIGATOR - TRE-AL
Boa tarde Sarah,
Vou solicitar uma atualização da proposta e assim que possível reencaminho de acordo com
as orientações.
Atenciosamente,

Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br
| skype: mundolor_lucas

E-mail Proposta AR IT (0559963)

SEI 0002590-79.2019.6.02.8000 / pg. 36

27/06/2019 17:25

RES: Proposta comercial SQL NAVIGATOR - TRE-AL

2 of 2

Webinar AR IT - Se previna de ataques cibernéticos (Ransomware) www.linkedin.com/in
/lucasreis2015/
-----Mensagem original----De: Sarah Veiga Calado <sarahcalado@tre-al.jus.br> Enviada em: quarta-feira, 26 de junho
de 2019 19:18
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: Proposta comercial SQL NAVIGATOR - TRE-AL
Prezado Lucas de Oliveira Reis,
Em 03/05/2019 recebemos a proposta para aquisição das licenças de suporte do SQL
NAVIGATOR.
Por solicitação da SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES necessito que me seja enviada a
proposta já encaminhada em maio para luizaraujo@tre-al.jus.br.

-Atenciosamente,
Sarah Veiga Calado
Seção de Suporte a Soluções Corporativas
82 2122-7791

Anexos:

QUEST AR - TRE-AL.2141_v2.pdf

E-mail Proposta AR IT (0559963)

147KB
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PROPOSTA COMERCIAL Nº 2141

TRE-AL / 06.015.041/0001-38
A/C.: Luiz Araújo Neto - luizaraujo@tre-al.jus.br
(82) 2122-7795

Preparada por: Lucas de Oliveira Reis
AR IT
CNPJ de faturamento: 09.368.935/0001-08
27/6/2019

Proposta Comercial Nº 2141 v2 (0559983)
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A Empresa
AR IT – Inteligência para Tecnologia!
Em nossa longa experiência no mercado de consultoria de TI, frequentemente, encontramos executivos
insatisfeitos com o retorno do investimento efetivado em tecnologia.
A AR IT nasceu e vem se desenvolvendo com base no conceito de ser, realmente, uma Revenda de Valor
Agregado (VAR), não apenas mais um provedor de caixas e parafusos, participando dos projetos de seus
clientes, suportando-os na pré-venda e pós-venda, provendo todos os serviços de suporte e assistência
técnica que as soluções de TI demandam.
Nestes anos, a AR IT vêm se dedicando a firmar parcerias com os mais reconhecidos fabricantes, a fim de
contemplar um amplo leque de produtos, de modo a suprir toda e qualquer demanda corporativa de
tecnologia.
A AR IT, chega com o objetivo de satisfazer a carência local de um canal de negócios que se comporte como
um verdadeiro parceiro de seus clientes, apostando na relação recíproca de confiança e transparência, para
conquistar espaço neste mercado que cresce exuberantemente a cada ano.
Queremos assim, quebrar o estereótipo de que os consultores de TI se preocupam, prioritariamente, em
vender as tecnologias que representam - mesmo quando não são as mais adequadas à realidade do cliente.
Portanto, reafirmamos nosso compromisso: "nosso negócio é ajudar seu negócio prosperar, melhorar, inovar".
A proposta oferecida pela AR IT à sua empresa apresenta:
• Entendimento e Comprometimento na entrega de soluções que atendam as vossas Necessidades e
Expectativas;
• Velocidade no Atendimento e Resolução de Problemas não Triviais;
• Elevado Expertise Técnico;
• Grande Proximidade e Forte Relacionamento com os principais players de TI
• Atualização Tecnológica Constante (Treinamento);
• Equipe adaptada a grandes projetos e ambientes, oferecendo padrões, metodologia e procedimentos para
atuação técnica consistente;
• Profissionais Certificados;
• Facilidade de captação de recursos técnicos;

Apresentação
Temos o prazer em apresentar nossa proposta
Estamos empenhados em:
• Trabalhar em parceria para fornecer uma solução abrangente e sustentável para todos os aspectos da sua
exigência.
• Assegurar um projeto bem-sucedido e minimizar os riscos.

Proposta Comercial Nº 2141 v2 (0559983)
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A AR IT conhece os desafios que a sua empresa enfrenta e um componente essencial do nosso sucesso ao
longo dos últimos anos tem sido a nossa capacidade de compreender as exigências dos clientes e
recomendar a solução certa para resolvê-los.
É com grande satisfação que a AR IT lhe têm como cliente e é com a mesma satisfação que lhe formalizamos
a seguinte proposta, que esperamos ir de encontro às suas expectativas.
Como poderão observar, nossas condições comerciais são extremamente competitivas.

Parceiros
A AR IT tem parceria com os principais fabricantes do mercado, a solução adotada nos distingue
favoravelmente pelo máximo de eficiência e obtenção dos melhores resultados em nossos clientes.

Proposta comercial
QTD.
2

3

DESCRIÇÃO

VLR. UNIT.

SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL
EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK

(De 28/02/2019 a 30/06/2020)
SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL
EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL

(De 28/02/2019 a 30/06/2020)

VLR. TOTAL

R$ 5.700,21

R$ 11.400,42

R$ 2.418,48

R$ 7.255,44

Vlr. total projeto: R$ 18.655,86

Forma de pagamento
Boleto à vista
Prazo de entrega
Até 30 dias
Validade da proposta
30 dias
Atenciosamente,
Lucas de Oliveira Reis

Proposta Comercial Nº 2141 v2 (0559983)
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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 28 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO
01. Objeto

Contrato de suporte para 05 licenças do software SQL Navigator for Oracle.

02. Quantidade

05 licenças.

03. Resumo da Especificação do Contrato de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo
Objeto
período de 01 ano.
04. Valor Estimado

A ser confirmado pela Seção de Instrução de Contratações.

05. Justificativa

O SQL Navigator é uma ferramenta de qualidade reconhecida pelo mercado e que possui
funcionalidades que atendem a todas as necessidades atuais das equipes de desenvolvimento e
suporte desta Coordenadoria. A sua substituição implicaria em exigir da equipe uma nova etapa de
treinamento e adequação das rotinas de trabalho, o que além de demandar bastante tempo poderia
gerar custos extras ao TRE.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após assinatura da nota de empenho
ou documento equivalente.

07. Adjudicação

(Por Contrato)

08. Classificação Orçamentária

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

09. Local de Entrega

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

10. Unidade Fiscalizadora

SSS/CSCOR/STI

11. Unidade Gestora

SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto
Vide
Item 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):
Contrato de suporte para 05 licenças do software SQL Navigator
for Oracle.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de suporte para 05 licenças já pertencentes ao TREAL do software SQL Navigator pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da
assinatura do contrato.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
O software SQL Navigator é utilizado pelas equipes de suporte e
desenvolvimento da Coordenadoria de Sistemas em todas as atividades
relacionadas com acesso, manutenção e recuperação de informações do banco
de dados principal do TRE-AL. Em face disso é imprescindível que esta
ferramenta esteja sempre atualizada.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Obter acesso a novas versões da ferramenta e acesso as equipes
de suporte, quando necessário.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
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Por se tratar de plataforma de software, é de extrema relavância
a sua plena atualização para manter o ambiente menos vulnerável às ameaças
cibernéticas.
Adicionalmente são aplicadas melhorias ao produto de maneira
periódica e desta forma o contrato em tela permite o acompanhamento desta
evolução.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC no sentido de garantir o funcionamento e a qualidade dos sistemas em uso
e dos dados armazenados.
Resolução TRE/AL nº 15.809/2017, Objetivo Estratégico 2, Viabilizar serviços e
soluções de TIC e está relacionado ao indicador 3: Índice de Disponibilidade
dos Serviços Essenciais de TIC
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) 0518892, encaminhado pela
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
(0533132) constantes neste Processo.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
Este termo tem como expectativa atender a demanda prevista
que corresponde a contratação de suporte para as 05 licenças do TRE-AL
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que o suporte pretendido pode
ser fornecido por qualquer revenda Quest;
A Coordenadoria de Soluções Corporativas e suas unidades
subordinadas, não vislumbra alternativa imediata que não seja a contratação
de serviços credenciados pelo fabricante do software;
A alternativa passa necessariamente pela substituição completa
da solução utilizada atualmente, que pode requerer um investimento maior na
aquisição de novas licenças e na adaptação/treinamento da equipe.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁca
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
suporte por período determinado, podendo ou não ser renovado, 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 contrato.
2.10 Vigência
A vigência do suporte será de 01 ano a contar da assinatura do
contrato.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
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
serviço de informática.
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização
adequação de ambiente.

do

objeto

não

será

necessária

qualquer

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1.

O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de suporte;

2.

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.
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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,
em inglês;

ou

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Comunicar ao Gestor ou Responsável
Técnico,
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.

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

formal

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
O contrato, após assinado, deverá:

Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente do
site do fabricante;
Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso da
ferramenta.
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1.

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

2.

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

3.

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

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1.

A forma de acesso à área de suporte do software devem ser entregues
por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;

2.

A validade do contrato de suporte deve obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado a partir da assinatura do contrato;

3.

O pagamento será realizado, após emissão do aceite deﬁnitivo pela
unidade técnica competente do TRE/AL;

4.

Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especiﬁcações
técnicas contidas neste Termo de Referência;

5.

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

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.

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,
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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.

2.

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:
1.

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

2.

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

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

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1.

Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o
objeto se refere a contratação de suporte técnico e atualização de
software já pertencente ao TRE-AL.

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:
1.

2.

Advertência:
1.

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

2.

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

Multa de:
1.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustiﬁcado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1.

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

2.

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

2.

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

3.

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

3.

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

4.

Declaração de inidoneidade
a Administração Pública.

para

licitar

ou

contratar

com

2.

As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa;

3.

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

4.

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)
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Não se observam requisitos que possam inﬂuenciar na aquisição, já que é
previsto o suporte para licenças já em uso no TRE-AL.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.
Maceió, 27 de junho de 2019.
Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES,
Coordenador Substituto, em 28/06/2019, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559984 e o código CRC 1598A66E.

0002590-79.2019.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2019.

Senhor
Contratações,

Chefe

da

Seção

de

Instrução

e

Em resposta ao despacho SEIC 0559482 encaminho
a V.Sª. o Termo de Referêcia 0559984 corrigido conforme
orientações recebidas.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por ALEX HENRIQUE MONTE NUNES,
Coordenador Substituto, em 28/06/2019, às 11:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560266 e o código CRC C0466EDC.
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E-mail - 0560676
Data de Envio:
01/07/2019 13:55:09
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
camila.miranda@quest.com
celso.oliveira@quest.com
cesar.scholer@quest.com
olivan@grupoinovva.com.br
daiani@grupoinovva.com.br
breno@plugnetshop.com.br
max@plugnetshop.com.br
plugnet@plugnetshop.com.br
junior@newsupri.com.br
vendas@newsupri.com.br
contato@mgsoft.com.br
vleite@mgsoft.com.br
comercial@supriservice.com.br
gpereira@supriservice.com.br
comercial@telc.com.br
paulo.henrique@telc.com.br
contato@swt.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para as 05 licenças existentes neste
Tribunal do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do
contrato.
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, conforme condições e demais
especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0559984.html
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=UFNF8U5MPJJZS&View=Message&Print=Yes

De: <gpereira@supriservice.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>, <undisclosed-recipients:>
Data: 02/07/2019 09:29 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Prezados,
Não trabalhamos com este tipo de produto. Ficamos a disposição para outras
demandas.
Atenciosamente,
Gilson S. Pereira
Diretor Comercial
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de julho de 2019 13:55
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle.
TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para as
05 licenças existentes neste Tribunal do software SQL Navigator for Oracle
pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato.
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total,
conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência
em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=UFNF8U5MPJJZS&View=Message&Print=Yes

E-mail Resposta. Supriservice. (0561455)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2019.
À CSCOR
Senhor Coordenador,
Devolvo o procedimento a essa Unidade para veriﬁcação da proposta Nº 2141
da empresa AR IT (0559983), carreada aos autos, a qual considera 02 (dois)
itens para a contratação, com prazo de vigência diverso do constante no termo
de referência, para ajustes, se for o caso.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 11/07/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565904 e o código CRC A7D056B8.

0002590-79.2019.6.02.8000

Despacho SEIC 0565904

0565904v1

SEI 0002590-79.2019.6.02.8000 / pg. 50

Re: RES: RES: RES: RES: RES: RES: PROPOSTA RENOVAÇAO QUEST ...

1 of 7

Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: RES: RES: PROPOSTA RENOVAÇÃO QUEST | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2141
De: "luizaraujo" <luizaraujo@tre-al.jus.br>
Data: 13/08/2019 16:40
Para: "AR-IT Lucas Reis" <lucas.reis@arit.com.br>
Boa tarde, Lucas,
Alguma novidade sobre as propostas?
No aguardo de notícias para poder dar continuidade ao processo.
Atenciosamente,
Luiz Araujo
Coordenadoria de Soluções Corporativas

From: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
To: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 19 Jul 2019 17:43:19 +0000
Subject: RES: RES: RES: RES: RES: RES: PROPOSTA RENOVAÇÃO QUEST | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2141

Boa tarde Luiz,
Perfeito, vou pedir para o time da Quest atualizar a proposta para conseguirmos te atender nesse intervalo de tempo.
Sobre o processo de compra ocorrer sem a necessidade do pregão eletrônico, é possível?
Fico no aguardo.

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques cibernéticos (Ransomware)

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 18 de julho de 2019 14:49
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: RES: PROPOSTA RENOVAÇÃO QUEST | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2141
Boa tarde, Lucas,
Acredito que até o fim de setembro será possível finalizar o processo de licitação. Lembro apenas que a data presente na proposta não poderá ser retroativa.
Atenciosamente,
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Soluções Corporativas
(82)2122-7795

Em 18/07/2019 10:05, AR-IT Lucas Reis escreveu:
Bom dia Luiz,
Estou conversando com o @Cesar Scholer para ajustarmos o período de renovação para contabilizar os 12 meses de duração após efe vação da compra, porém é importante sabermos quando o processo de compra deve ser ﬁnalizado. Consegue
garan r que o mesmo seja ﬁnalizado até o ﬁm de setembro/2019? Caso não, me passe uma data es mada que seja próxima a data real, pois iremos atualizar a proposta comercial com os valores e data de vencimento referentes ao período de 12
meses.
Desde já agradeço pela sua atenção, ﬁco no aguardo das informações.

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques ciberné cos (Ransomware)

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: AR-IT Lucas Reis
Enviada em: terça-feira, 16 de julho de 2019 15:42
Para: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>; Cesar Scholer (cscholer) <Cesar.Scholer@quest.com>; Amanda de Lima <alima@adistec.com>
Cc: Felipe Gonçalves (fgoncalv) <Felipe.Goncalves@quest.com>
Assunto: RES: RES: RES: RES: RES: PROPOSTA RENOVAÇÃO QUEST | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2141
Boa tarde Luiz,
Obrigado pelo retorno. Estou envolvendo o me da Quest para nos apoiar em suas dúvidas.
@Cesar Scholer, consegue me ajudar aqui? O Luiz está tentando realizar a renovação do SQL Navigator e o me de licitação voltou o processo para a mão dele com as questões abaixo.

1. Período do contrato - a proposta estabelece a vigência no período de 28/02/2019 a 30/06/2020. Vc já esclareceu que isso é por conta das regras de suporte da Quest, mas não podemos realizar um contrato "retroa vo". A
proposta deverá estar de acordo com o Termo de referência, que prevê um período de 1 ano a par r da assinatura do contrato. A proposta deve reﬂe r este período.
2. Descrição dos itens - o termo de referência prevê a contratação do suporte anual para 5 licenças do SQL Navigator. A proposta apresenta os itens como se fossem dis ntos. Se eu alterar a descrição dos itens do termo de
referência para a forma como vc colocou na proposta, isso será entendido por outros par cipantes da licitação? Como devo descrever os itens para que não haja confusão?
2.

1. Luiz, como a renovação das licenças é baseada no contrato de compra, foi necessário criar os dois itens, pois dessa forma, cada item é refere a um contrato. No meu ponto de vista, se você incluir no termo de referência os dois itens
com os seus respec vos Part Numbers, todos os par cipantes conseguiram atender ao edital. Abaixo segue minha sugestão para inclusão no termo de referência.

PART NUMBER

PRODUTO

QTD.

PRO-NAV-KS

SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL PACK

2

PRO-NAV-PS

SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL

3

@Luiz Araújo, qual o valor mínimo para compra fora do processo de licitação? Ques ono isso, pois de repente podemos fazer esse processo via carta convite, ou da mesma forma que foi feito da úl ma vez.

Eles também pediram para indicar outras empresas que comercializem o SQL Navigator, já que esta é a primeira vez que este produto é licitado. As contratações anteriores sempre foram através de exclusividade.
@Amanda de Lima, consegue nos apoiar na indicação de mais um canal para encaminhar a proposta comercial ao Luiz?

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques ciberné cos (Ransomware)

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
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De: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 16 de julho de 2019 15:13
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: PROPOSTA RENOVAÇÃO QUEST | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2141
Boa tarde, Lucas,
O processo foi devolvido para mim no dia 11/07 (ultima quinta-feira) devido a algumas informações presentes na sua proposta que foram contestadas pela unidade responsável pelas licitações por não estarem de acordo com o Termo de
Referência.
Ia mesmo entrar em contato com vc para ver se é possível realizar um ajuste entre a sua proposta e o termo de referência.

1. Período do contrato - a proposta estabelece a vigência no período de 28/02/2019 a 30/06/2020. Vc já esclareceu que isso é por conta das regras de suporte da Quest, mas não podemos realizar um contrato "retroa vo". A
proposta deverá estar de acordo com o Termo de referência, que prevê um período de 1 ano a par r da assinatura do contrato. A proposta deve reﬂe r este período.
2. Descrição dos itens - o termo de referência prevê a contratação do suporte anual para 5 licenças do SQL Navigator. A proposta apresenta os itens como se fossem dis ntos. Se eu alterar a descrição dos itens do termo de
referência para a forma como vc colocou na proposta, isso será entendido por outros par cipantes da licitação? Como devo descrever os itens para que não haja confusão?
Eles também pediram para indicar outras empresas que comercializem o SQL Navigator, já que esta é a primeira vez que este produto é licitado. As contratações anteriores sempre foram através de exclusividade.
Atenciosamente,
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Soluções Corporativas
(82)2122-7795

Em 12/07/2019 12:52, AR-IT Lucas Reis escreveu:
Boa tarde Luiz,
Tivemos alguma novidade no edital para a renovação das licenças do SQL Navigator?
Desde já agradeço pela sua atenção, ﬁco no aguardo.

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques ciberné cos (Ransomware)

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 30 de maio de 2019 11:52
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: Re: RES: RES: RES: PROPOSTA RENOVAÇÃO QUEST | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2141
As informações sobre todas as licitações do TRE-AL estão em http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Soluções Corporativas
(82)2122-7795

Em 30/05/2019 11:45, AR-IT Lucas Reis escreveu:
Perfeito Luiz,
Sabe me dizer por qual portal o pregão costuma acontecer?

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques ciberné cos (Ransomware)

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 30 de maio de 2019 11:44
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: Re: RES: RES: PROPOSTA RENOVAÇÃO QUEST | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2141
O controle sobre a publicação e sobre as datas é exclusivo do setor de licitações, muitas vezes só ficamos sabendo depois que ela já ocorreu. Por isso não tenho como te garantir.
Mas tentarei te manter informado sempre que possível, ok?
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Soluções Corporativas
(82)2122-7795

Em 30/05/2019 11:41, AR-IT Lucas Reis escreveu:
Bom dia Luiz,
Obrigado pelo retorno, caso precisa de algum auxílio adicional, conte comigo também.
Quando o edital es ver prestes a sair, consegue me dar um retorno?

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques ciberné cos (Ransomware)

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 30 de maio de 2019 11:33
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: Re: RES: PROPOSTA RENOVAÇÃO QUEST | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2141
Olá, Lucas,
O processo de licitação foi iniciado. Ainda demora um pouco, já que ainda depende de algumas aprovações, principalmente devido ao aumento do valor em relação ao cotrato anterior.
Fique a vontade para manter contato sempre que precisar de alguma atualização.
Atenciosamente,
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Soluções Corporativas
(82)2122-7795

Em 29/05/2019 13:20, AR-IT Lucas Reis escreveu:
Boa tarde Luiz,
Sobre a renovação dos produtos Quest, temos alguma previsão de evolução?
Desde já agradeço pela sua atenção, ﬁco no aguardo.

Atenciosamente,

E-mail Contatos com fornecedor (0582839)
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Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques ciberné cos (Ransomware)

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: AR-IT Lucas Reis
Enviada em: sexta-feira, 17 de maio de 2019 14:06
Para: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>; Cesar Scholer (cscholer) <Cesar.Scholer@quest.com>
Cc: Amanda de Lima <alima@adistec.com>; Quest Br <questbr@adistec.com>
Assunto: PROPOSTA RENOVAÇÃO QUEST | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2141
Prioridade: Alta
Prezado Luiz, boa tarde
Recebi a devolu va do me Quest sobre a divergência dos valores, peço perdão pela demora, mas segue o retorno:
“A diferença de valores se dá porquê a renovação é um percentual do valor da compra, de acordo com o estudo feito, houve diferença de valor entre as 2 compras, por isso os valores
diferentes.” (César Schöler)
Espero ter conseguido esclarecer sua dúvida, mas caso ainda não tenha ﬁcado claro, por favor, sinta-se à vontade em nos ques onar. Convido ao @Cesar Scholer para nos apoiar, caso
necessário.

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques ciberné cos (Ransomware)

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: AR-IT Lucas Reis
Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2019 15:38
Para: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>
Assunto: RES: RES: RES: PROPOSTA RENOVAÇÃO QUEST | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2141
Boa tarde Luiz,
Peço perdão, houve um erro de interpretação de minha parte, eu nha pensado que você estava se referindo a relação de produto x valor da minha proposta atual com a proposta fechada
anteriormente.
Subi o seu ques onamento para o me da Quest, assim que receber um retorno deles te informo.

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques ciberné cos (Ransomware)

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2019 15:19
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: Re: RES: RES: PROPOSTA RENOVAÇÃO QUEST | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2141
Lucas,
Desculpa pela insistência, mas ainda não entendi o porque da diferença de valor entre o Item 1 ( SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL PACK, R$ 5.700,21) e o item 2 (SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL, R$ 2.418,48), já que, como você mesmo
respondeu abaixo, o produto é o mesmo.
Atenciosamente,
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Soluções Corporativas
(82)2122-7795

Em 03/05/2019 13:48, AR-IT Lucas Reis escreveu:
Luiz,
Vamos as questões, mas antes um ponto. O valor de R$ 4.239,99 provavelmente tenha sido uma negociação diferenciada que a Quest conseguiu fazer, na pergunta de número 4
eu te explico isso com mais detalhes.
1. Qual a diferença entre os dois tipos de item que temos para justificar uma disparidade tão grande de valores;
R.: O produto é o mesmo, pois estamos fazendo apenas a renovação, a diferença do valor é justamente a que mencionei no primeiro e-mail enviado junto a
proposta, como o processo será feito via pregão, preciso passar para você uma proposta com margem para as negociações do pregão, lembrando que a
proposta do ano anterior contemplava apenas 12 meses de suporte e essa contempla 15 meses de suporte;
2. Qual a diferença entre essa renovação de suporte e uma nova licença.
R.: A diferença está justamente no preço do produto, pois trata-se de uma renovação do produto existente, em tese ela é mais barata que a compra de um
produto novo.
3. Qual o valor de adquirir uma nova licença.
R.: @Amanda, você consegue nos ajudar com essa solicitação do Luiz?
4. O que motivou um aumento tão grande entre os valores praticados entre 2018 e 2019.
R.: Uma das razões que favoreceu o aumento de preço entre o ano passado e esse é justamente no novo modelo de negócio da Quest, que antes faturava direto
para o cliente final, mas como esse processo estava gerando alguns custos adicionais para o fabricante, ela adotou o modelo tradicional de mercado que é deixar
o faturamento dos produtos por conta da Adistec (distribuidora oficial da Quest no Brasil) que por sua vez conta com o apoio dos canais credenciados, como a
AR IT. Nesse processo, a AR IT precisa comprar a licença da Adistec que compra da Quest para só assim faturar para o cliente final. Infelizmente nesse processo
de compra e venda existe os tributos que precisam ser recolhidos para a Receita Federal, e por sua vez acaba refletindo no valor final do produto.
Tendo mais dúvidas, fico à sua disposição.

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques ciberné cos (Ransomware)

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>
Enviada em: sexta-feira, 3 de maio de 2019 11:27
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: Re: RES: PROPOSTA RENOVAÇÃO QUEST | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2141
Lucas,
Nosso último contrato de suporte, que venceu este ano, custou R$ 4.239,99 para as 5 licenças. Então vou precisar de alguns esclarecimentos em relação a proposta, que
com certeza surgirão durante a análise que será realizada pelo nosso departamento jurídico:
1. Qual a diferença entre os dois tipos de item que temos para justificar uma disparidade tão grande de valores;
2. Qual a diferença entre essa renovação de suporte e uma nova licença.
3. Qual o valor de adquirir uma nova licença.
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4. O que motivou um aumento tão grande entre os valores praticados entre 2018 e 2019.
Atenciosamente,
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Soluções Corporativas
(82)2122-7795

Em 03/05/2019 11:16, AR-IT Lucas Reis escreveu:
Luiz,
Eu que agradeço, se precisar de algum apoio para o pregão me deixe saber, e assim que possível me avise sobre a data para deixar no meu radar.

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques ciberné cos (Ransomware)

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>
Enviada em: sexta-feira, 3 de maio de 2019 11:14
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: Re: PROPOSTA RENOVAÇÃO QUEST | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS | AR-MANAGEMENT 2141
Lucas,
mais uma vez, obrigado pela atenção.
Vamos dar início ao procedimentos para o pregão.
Atenciosamente,
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Sistemas Corporativos
(82)2122-7795

Em 03/05/2019 11:11, AR-IT Lucas Reis escreveu:
Bom dia Luiz,
Em primeiro lugar, perdão pela demora no envio. Segue cotação conforme solicitado, como esse processo será feito via Pregão Eletrônico, esse valor
tende a cair devido a concorrência. Dessa forma, os valores são negociáveis.
Fico no aguardo de suas considerações sobre o projeto.

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques ciberné cos (Ransomware)

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 2 de maio de 2019 13:55
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: Re: RES: RES: Proposta Quest | Renovação SQL Navigator | Ar-it
Obrigado,
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Sistemas Corporativos
(82)2122-7795

Em 30/04/2019 09:29, AR-IT Lucas Reis escreveu:
Bom dia Luiz,
Obrigado pelo retorno, vou submeter o pedido de cotação para o me da Quest, assim que receber te encaminho a proposta.
Enquanto isso, vou analisar se existe alguma ata para registro de preço dessa solução no mercado.
Desde já agradeço pela oportunidade.

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

Webinar AR IT - Se previna de ataques ciberné cos (Ransomware)

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 29 de abril de 2019 14:45
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Assunto: Re: RES: Proposta Quest | Renovação SQL Navigator | Ar-it
Boa tarde, Lucas,
Agradeço pela atenção.
Trabalho no TRE-AL (Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas), CNPJ: 06.015.041/0001-38. O meu horário é: 13:00 às 19:00 de
segunda a quinta e de 7:30 às 13:30 na sexta.
Estamos iniciando o processo de renovação do contrato de suporte do SQL Navigator Professional for Oracle. A renovação
deverá ser realizada através de licitação, já que não existe mais exclusividade de representante.
O que precisamos neste momento é de uma estimativa de valor para usarmos no termo de referência e, se possível, nomes das
empresas que tenham interesse em participar desta licitação.
Se houver alguma Ata de Registro de Preços vigente que possamos usar também seria bem vinda.
Atenciosamente,
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Sistemas Corporativos
(82)2122-7795

Em 26/04/2019 16:01, AR-IT Lucas Reis escreveu:
Boa tarde Luiz,
Tentei falar com você agora pelo telefone, mas não consegui. Qual o melhor horário para conversamos?
Se possível, me encaminhe o seu CNPJ para já iniciarmos o processo de confecção da proposta.
@Amanda obrigado por mais essa indicação.

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas
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www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: Amanda de Lima <alima@adistec.com>
Enviada em: sexta-feira, 26 de abril de 2019 15:00
Para: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>; AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Cc: Quest Br <questbr@adistec.com>
Assunto: Proposta Quest | Renovação SQL Navigator | Ar-it
Boa tarde Luiz.
Tudo bem? Espero que sim.
Temos uma parceria muito bacana com AR-IT nosso contato lá é o Lucas em loop.
Ele vai ajudar com a renovação.
@Lucas, peço que entre em contato com Luiz, ele precisa de renovação e vamos apoiar.
Obrigado.

Amanda de Lima
Product Sales Specialist Quest

+55 11 3504-0600

amandinha_02_04

De: Cesar Scholer (cscholer) [mailto:Cesar.Scholer@quest.com]
Enviada em: sexta-feira, 26 de abril de 2019 13:47
Para: Luiz Araújo Neto <luizaraujo@tre-al.jus.br>; Quest Br <questbr@adistec.com>
Assunto: RES: RES: RES: RES: RES: Renovação Quest
Olá Luiz,
Estou adicionando o Forcal e a Amanda, da Adistec.
Forcal e Amanda,
Temos uma renovação de SQL Navigator e precisamos indicar parceiros para o Luiz.
Podem nos ajudar, por favor?
Obrigado,
César Schöler
Renewals Sales Leader - LATAM
Quest | Commercial
Cesar.scholer@quest.com
Office +55 11 35040607
Mobile +55 51 992973748

De: Luiz Araújo Neto [mailto:luizaraujo@tre-al.jus.br]
Enviada em: sexta-feira, 26 de abril de 2019 12:08
Para: Cesar Scholer (cscholer) <Cesar.Scholer@quest.com>
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: Renovação Quest
CAUTION: This email originated from outside of the organiza on. Do not follow guidance, click links, or open a achments
unless you recognize the sender and know the content is safe.
Bom dia, César,
Você saberia me informar se existem Atas de Registro de Preço ativas para o SQL Navigator, ou poderia me indicar
alguns parceiros que trabalhem com a ferramenta para que possamos entrar em contato?
Atenciosamente,
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Sistemas Corporativos
(82)2122-7795

Em 26/03/2019 15:15, Cesar Scholer (cscholer) escreveu:
Perfeito!
Você precisa de algum ajuda do nosso lado neste momento?
Abraço e obrigado,
César Schöler
Renewals Sales Leader - LATAM
Quest | Commercial
Cesar.scholer@quest.com
Office +55 11 35040607
Mobile +55 51 992973748

De: Luiz Araújo Neto [mailto:luizaraujo@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 26 de março de 2019 14:40
Para: Cesar Scholer (cscholer) <Cesar.Scholer@quest.com>
Assunto: Re: RES: RES: RES: Renovação Quest
CAUTION: This email originated from outside of the organiza on. Do not follow guidance, click links, or open
a achments unless you recognize the sender and know the content is safe.
Isso mesmo. Então vamos dar início normalmente.
Obrigado
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Sistemas Corporativos
(82)2122-7795

Em 26/03/2019 14:41, Cesar Scholer (cscholer) escreveu:
Luiz,
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Que bom que entendeu.
A Quest mudou sua forma de comercialização de licenças e renovações na América
La na e atualmente não há mais exclusividade, todos os nossos parceiros podem
renovar.
Neste caso, creio que seja necessária uma licitação, certo?
Abraço,
César Schöler
Renewals Sales Leader - LATAM
Quest | Commercial
Cesar.scholer@quest.com
Office +55 11 35040607
Mobile +55 51 992973748

De: Luiz Araújo Neto [mailto:luizaraujo@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 26 de março de 2019 14:34
Para: Cesar Scholer (cscholer) <Cesar.Scholer@quest.com>
Assunto: Re: RES: RES: Renovação Quest
CAUTION: This email originated from outside of the organiza on. Do not follow guidance, click
links, or open a achments unless you recognize the sender and know the content is safe.
Entendi.
Para dar início ao processo de renovação para este ano, preciso que você mande a
proposta junto com a declaração de exclusividade do fabricante.
Atenciosamente,
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Sistemas Corporativos
(82)2122-7795

Em 26/03/2019 14:35, Cesar Scholer (cscholer) escreveu:
Luiz,
A Quest trabalha com suporte retroa vo, ou seja, mesmo que você
renove em maio, começa quando a licença expirou e é válido por um ano.
As datas na proposta assinada estavam corretas e o suporte realmente
venceu em fevereiro deste ano.
A renovação deste ano, mesmo já estando no ﬁnal de março, começará
quando o suporte expirou, ou seja, ﬁnal de fevereiro.
Fico à disposição,
C��sar Schöler
Renewals Sales Leader - LATAM
Quest | Commercial
Cesar.scholer@quest.com
Office +55 11 35040607
Mobile +55 51 992973748

De: Luiz Araújo Neto [mailto:luizaraujo@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 26 de março de 2019 14:02
Para: Cesar Scholer (cscholer) <Cesar.Scholer@quest.com>
Assunto: Re: RES: Renovação Quest
CAUTION: This email originated from outside of the organiza on. Do not follow
guidance, click links, or open a achments unless you recognize the sender and
know the content is safe.
César,
A licitação previa suporte por 1 ano a partir da contratação, que deveria
ter ocorrido no final de 2017, ou início de 2018.
Devido a todo o atraso causado pela dificuldade de contato com vocês, as
novas licenças só foram enviadas no dia 13 de junho de 2018 (ver email
abaixo). Como o problema foi da própria Quest, entendo que o contrato
atual deve valer até dia 12 de junho de 2019.
Quanto a data presente na proposta, acredito que acabou passando
despercebido tanto por mim, quanto por vocês, já que o documento foi
enviado em maio, o que deixaria o contrato com prazo de apenas 8 meses
e não de 1 ano.
Solicito que reveja todo o processo levando em consideração todos os
acontecimentos ocorridos na época.
Atenciosamente,
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Sistemas Corporativos
(82)2122-7795

Em 26/03/2019 13:49, Cesar Scholer (cscholer) escreveu:
Sr Luiz, bom dia!
O suporte das licenças venceu em 28/02/2019, conforme
proposta assinada no anexo.
Desejas uma proposta para renovação?
Abraço e obrigado,
César Schöler
Renewals Sales Leader - LATAM
Quest | Commercial
Cesar.scholer@quest.com
Office +55 11 35040607
Mobile +55 51 992973748

De: Luiz Araújo Neto [mailto:luizaraujo@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2019 15:32
Para: Cesar Scholer (cscholer) <Cesar.Scholer@quest.com>
Assunto: Re: Renovação Quest
Prioridade: Alta
CAUTION: This email originated from outside of the organiza on.
Do not follow guidance, click links, or open a achments unless
you recognize the sender and know the content is safe.
Boa tarde, César,
Estou com problemas para acessar a página de suporte para
o SQL Navigator. A conta de acesso ao suporte é csis@treal.jus.br.
O status do suporte consta como expirado, mas o último
contrato foi concluído em junho/2018 ( ver email abaixo)
pelo prazo de 1 ano. Você pode dar uma olhada?
Outra coisa, já vamos dar entrada no pedido de renovação,
vocês pode mandar a nova proposta e a declaração de
exclusividade?
atenciosamente,
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Sistemas Corporativos
(82)2122-7795

Em 03/08/2018 09:19, Luiz Araújo Neto escreveu:
Igualmente,
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Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Sistemas Corporativos
(82)2122-7795

Em 03/08/2018 09:19, Cesar Scholer (cscholer)
escreveu:
Obrigado Luiz.
Tenha um excelente ﬁnal de
semana.
Abraço,
César Schöler
Renewals Sales Leader - LATAM
Quest | Commercial
Cesar.scholer@quest.com
Office +55 11 35040607
Mobile +55 51 992973748

De: Luiz Araújo Neto
[mailto:luizaraujo@tre-al.jus.br]
Enviada em: sexta-feira, 3 de
agosto de 2018 09:16
Para: Cesar Scholer (cscholer)
<Cesar.Scholer@quest.com>
Cc: Fabiana Roth (froth)
<Fabiana.Roth@quest.com>
Assunto: Re: Renovação Quest
CAUTION: This email originated
from outside of the organiza on.
Do not click links or open
a achments unless you recognize
the sender and know the content is
safe.
Bom dia, César,
Confirmo que as licenças do SQL
Navigator foram recebidas no dia
13 de junho de 2018, não
restando nenhuma pendência.
Atenciosamente,
Luiz Araújo Neto
Coordenadoria de Sistemas Corporativos
(82)2122-7795

Em 02/08/2018 16:47, Cesar
Scholer (cscholer) escreveu:
Luiz, boa tarde!
Conforme falamos
hoje, gostaria da
sua conﬁrmação de
que a Quest
entregou tudo que
foi vendido e
estamos com o
processo todo
ﬁnalizado.
Obrigado desde já.
César Schöler
Renewals Sales
Leader - LATAM
Quest | Commercial
Cesar.scholer@quest.com
Office +55 11
35040607
Mobile +55 51
992973748
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Termo de Referência - TIC nº 38 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO
Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART
NUMBER: PRO-NAV-KS)"

01. Objeto

Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL
NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART
NUMBER: PRO-NAV-PS)"
Item 01 - 02 licenças.

02. Quantidade

Iem 02 - 03 licenças

03. Resumo da Especificação do Contrato de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo
Objeto
período de 01 ano.
04. Valor Estimado

A ser confirmado pela Seção de Instrução de Contratações.

05. Justificativa

O SQL Navigator é uma ferramenta de qualidade reconhecida pelo mercado e que possui
funcionalidades que atendem a todas as necessidades atuais das equipes de desenvolvimento e
suporte desta Coordenadoria. A sua substituição implicaria em exigir da equipe uma nova etapa de
treinamento e adequação das rotinas de trabalho, o que além de demandar bastante tempo poderia
gerar custos extras ao TRE.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após assinatura da nota de empenho
ou documento equivalente.

07. Adjudicação

(Por Contrato)

08. Classificação Orçamentária

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

09. Local de Entrega

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

10. Unidade Fiscalizadora

SSS/CSCOR/STI

11. Unidade Gestora

SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle
do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"
Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle
do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)"
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de suporte para 05 licenças já pertencentes ao TREAL, conforme tipos descritos no Item 1. Objeto, do software SQL Navigator
pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da assinatura do contrato.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
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2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
O software SQL Navigator é utilizado pelas equipes de suporte e
desenvolvimento da Coordenadoria de Sistemas em todas as atividades
relacionadas com acesso, manutenção e recuperação de informações do banco
de dados principal do TRE-AL. Em face disso é imprescindível que esta
ferramenta esteja sempre atualizada.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Obter acesso a novas versões da ferramenta e acesso as equipes
de suporte, quando necessário.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
Por se tratar de plataforma de software, é de extrema relavância
a sua plena atualização para manter o ambiente menos vulnerável às ameaças
cibernéticas.
Adicionalmente são aplicadas melhorias ao produto de maneira
periódica e desta forma o contrato em tela permite o acompanhamento desta
evolução.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC no sentido de garantir o funcionamento e a qualidade dos sistemas em uso
e dos dados armazenados.
Resolução TRE/AL nº 15.809/2017, Objetivo Estratégico 2, Viabilizar serviços e
soluções de TIC e está relacionado ao indicador 3: Índice de Disponibilidade
dos Serviços Essenciais de TIC
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) 0518892, encaminhado pela
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
(0533132) constantes neste Processo.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
Este termo tem como expectativa atender a demanda prevista
que corresponde a contratação de suporte para as 05 licenças do TRE-AL
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que o suporte pretendido pode
ser fornecido por qualquer revenda Quest;
A Coordenadoria de Soluções Corporativas e suas unidades
subordinadas, não vislumbra alternativa imediata que não seja a contratação
de serviços credenciados pelo fabricante do software;
A alternativa passa necessariamente pela substituição completa
da solução utilizada atualmente, que pode requerer um investimento maior na
aquisição de novas licenças e na adaptação/treinamento da equipe.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁca
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
suporte por período determinado, podendo ou não ser renovado, 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 contrato.
2.10 Vigência
A vigência do suporte será de 01 ano a contar da assinatura do
contrato.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
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
serviço de informática.
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização
adequação de ambiente.

do

objeto

não

será

necessária

qualquer

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1.

O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de suporte;

2.

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;
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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,
em inglês;

ou

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Comunicar ao Gestor ou Responsável
Técnico,
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.

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

formal

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
O contrato, após assinado, deverá:

Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente do
site do fabricante;
Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso da
ferramenta.
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1.

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

2.

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

3.

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

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1.

A forma de acesso à área de suporte do software devem ser entregues
por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;

2.

A validade do contrato de suporte deve obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado a partir da assinatura do contrato;

3.

O pagamento será realizado, após emissão do aceite deﬁnitivo pela
unidade técnica competente do TRE/AL;

4.

Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especiﬁcações
técnicas contidas neste Termo de Referência;

5.

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

Recebimento do Objeto:

Termo de Referência - TIC 38 (0582841)
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1.

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

2.

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

3.

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.

2.

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:
1.

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

2.

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

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

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1.

Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o
objeto se refere a contratação de suporte técnico e atualização de
software já pertencente ao TRE-AL.

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:
1.

2.

Advertência:
1.

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

2.

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

Multa de:
1.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustiﬁcado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1.

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

2.

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

2.

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

3.

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

3.

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

4.

Declaração de inidoneidade
a Administração Pública.

para

licitar

ou

contratar
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2.

As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa;

3.

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

4.

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)
Não se observam requisitos que possam inﬂuenciar na aquisição, já que é
previsto o suporte para licenças já em uso no TRE-AL.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.
Maceió, 19 de agosto de 2019.
Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 19/08/2019, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582841 e o código CRC 25ABD42C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.

À SEIC,
Após contatos com o fornecedor (ver mais detalhes
no email 0582839), procedemos o ajuste do Termo de
Referência (0582841) quanto ao descritivo e as quantidades
dos itens.
Em relação a obtenção de outras propostas ou
outros fornecedores, não obtivemos resposta dos contatos.
Desta forma, devolvo os autos à SEIC para que esta
possa dar continuidade aos procedimentos.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 19/08/2019, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582880 e o código CRC 5BD8CD1B.
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E-mail - 0583279
Data de Envio:
20/08/2019 13:42:45
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
camila.miranda@quest.com
celso.oliveira@quest.com
cesar.scholer@quest.com
olivan@grupoinovva.com.br
daiani@grupoinovva.com.br
fernanda@grupoinovva.com.br
breno@plugnetshop.com.br
max@plugnetshop.com.br
plugnet@plugnetshop.com.br
vendas@newsupri.com.br
junior@newsupri.com.br
contato@mgsoft.com.br
vleite@mgsoft.com.br
comercial@telc.com.br
contato@swt.com.br
alima@adistec.com
questbr@adistec.com
lucas.reis@arit.com.br
comercial@corporativoinfo.com.br
iuri.cerqueira@chipcia.com.br
alessia@memora.com.br
mauricio@teltecsolutions.com.br
bruno.martins@ish.com.br
governo@brasoftware.com.br
leni@tubaraosoftware.com
rafael.lehmkuhl@solonetwork.com.br
frans.wallace@telit.com
claudiano.machado@s2sc.com.br
washington.jose@s2sc.com.br
luiz@bsolucoes.com
vendas@frontiers.com.br
adm.licitacao@lanlink.com.br
andre@grupoinovva.com.br
negocios@chipcia.com.br
roberto.pontes@ingrammicro.com
contato@velti.com.br
comercial@soltechinfo.com
comercial@kgp.com.br
fabio.siqueira@inteligate.com.br
governoim@ingrammicro.com
neiva.silva@ingrammicro.com
src@lanlink.com.br
euipe5@heracorp.com.br
ilton.gasparini@sondaprocwork.com.br
comercial@mapdata.com.br
eduardo@tecsoluti.com.br
comercial@supera.com.br
vendas@licitectecnologia.com.br
mouracominfo@yahoo.com.br
contato@calcti.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),

E-mail SEIC 0583279
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL
Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim
especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0582841.html

E-mail SEIC 0583279
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De: Iuri Pires de Cerqueira <iuri.cerqueira@chipcia.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/08/2019 01:45 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Prezada Ana Paula,
Não temos Oracle em nosso portfólio, assim infelizmente não temos como atender a seu pedido de cotação
Conte sempre conosco para solicitações futuras
Grato pela atenção,
Iuri Pires de Cerqueira
Consultor de Negócios
CHIP - Informática Empresarial LTDA
Fones: 079-2106-0606 / 079-99950-4012
Site: http://www.chipcia.com.br
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 13:43
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do
contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRONAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAVPS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

E-mail Resposta negativa. Chip & Cia Informática. (0583303)

SEI 0002590-79.2019.6.02.8000 / pg. 66
20/08/2019 13:55

1 of 1

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

De: Fabio Siqueira <fabio.siqueira@inteligate.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/08/2019 01:58 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Prezada Sra. Ana, boa tarde.
Agradecemos a consulta, porem nosso empresa não comercializa este tipo de produto.
Atenciosamente,
Fábio Siqueira
Departamento Comercial
Inteligate Tecnologias de Acesso Ltda.
Fone: +55 (41) 3621-8429
Cel.: +55 (41) 9 8828-5209
fabio.siqueira@inteligate.com.br
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 13:43
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do
contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRONAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAVPS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

E-mail Resposta negativa. Inteligate Tecnologias. (0583331)
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De: Rafael Lehmkuhl <rafael.lehmkuhl@solonetwork.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/08/2019 02:19 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

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

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 13:43
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do
contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRONAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAVPS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

E-mail Resposta negativa. Solonetwork. (0583400)
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De: "Priscilla S. Pereira" <priscilla.pereira@supera.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Grupo Comercial Supera <comercial@supera.com.br>
Data: 20/08/2019 02:32 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Boa tarde Ana Paula,
Obrigada por lembrar da Supera mas não trabalhamos com este tipo de licenciamento.

Temos apoiado as seguintes empresas em seus mais variados desafios, como:
Sebrae Nacional;
Ministério da Fazenda;
CNI;
Rodobens;
Grupo Martins;
ValeCard;
Panpharma/Santa Cruz;
Hypera Pharma;
Ontex;
Entre outras, de diversos segmentos e portes.
Não se limite às possibilidades abaixo, mas saiba que trabalhamos com tecnologia e inovação e temos soluções relacionadas a:
Fábrica de software, desenvolvimento e sustentação de aplicativos, com grande experiência em mobile;
Fábrica de Requisitos, com especificação, contagem de ponto de função, modelagem de negócios e design;
APM - Application performance monitoring;
Apoio em Infraestrutura em diversas frentes;
Soluções em nuvem, análise, moving e sustentação;
Sustentação e controle de acesso a sistemas diversos;
Fábrica de Testes;
Solução de automação de processos integrado a sistemas como SAP e outros (exemplo Gestão de novos Cadastro de produtos e clientes integrado ao SAP);
Capacitação profissionais de TI, com treinamento Microsoft, Itil, Cobit, BPM, entre outros, além de diversos treinamentos SAP;
Apoio para implementação de DevOps;
Licenciamento de software e outras.
Priscilla Pereira
Telefone:
Celular:
Email:
Site:

62 3942-5919 - ramal 202
62 9 8114-2019
priscilla.pereira@supera.com.br
https://www.supera.com.br

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 20 de agosto de 2019 13:42
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. So ware SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo
assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712
"O conteúdo desta mensagem é meramente informativo e não constitui obrigação ou responsabilidade da SUPERA"
Se V. Sa. a recebeu por engano, favor eliminá-la e notificar o remetente por e-mail.

Anexados:
Arquivo: Termo_de_Referencia___TIC_0582841.html

E-mail Resposta negativa. Supera. (0583406)

Tamanho: 135k

Tipo de Conteúdo: text/html
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De: Giovana Balam - MAPData <giovana.balam@mapdata.com.br>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
CC: Comercial <comercial@mapdata.com.br>
Data: 20/08/2019 02:36 PM
Assunto: [seic] ENC: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Boa tarde, Ana Paula. Tudo bem?
Agradeço a cotação e preferência, mas não somos fornecedores da solução solicitada.
Caso haja interesse futuro em soluções Autodesk, Adobe, Microsoft, Corel e Trend Micro, estaremos à disposição.
Att,
Giovana Balam
Departamento Comercial Autodesk
E-mail: giovana.balam@mapdata.com.br
Skype: giovana.balam_mapdata@outlook.com
www.mapdata.com.br
(19) 3475-4100 Ramal 4120
Único Parceiro Autodesk Platinum
da América Latina

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 13:43
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do
contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRONAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAVPS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexados:
Arquivo: Termo_de_Referencia___TIC_0582841.html

E-mail Resposta negativa. MAPData. (0583411)

Tamanho: 135k

Tipo de Conteúdo: text/html
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De: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Para: "anasilva@tre-al.jus.br" <anasilva@tre-al.jus.br>, Amanda de Lima <alima@adistec.com>
Data: 20/08/2019 02:39 PM
Assunto: ENC: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Boa tarde Amanda,
Você consegue ajudar a Ana para encontrar

mais dois canais Quest para encaminhar a proposta de renovação dos itens abaixo:

Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRONAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAVPS)".
Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br
| skype: mundolor_lucas
www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 13:43
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do
contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRONAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAVPS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexados:
Arquivo: Termo_de_Referencia___TIC_0582841.html

Tamanho: 135k

E-mail Resposta AR-IT. Pedido indicação Adistec. (0583420)

Tipo de Conteúdo: text/html
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De: "Mauricio Correa (Teltec Solutions)" <mauricio@teltecsolutions.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/08/2019 02:45 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Prezada Ana Paula,
Boa tarde. Agradecemos pelo envio da cotação, porém, não trabalhamos com o software solicitado.
Grato
Mauricio Correa
Executivo de Contas
Teltec Solutions
Fone: 48 3031-3462

|

Ramal:

462

|

Cel:

48

99103-5181

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 13:43
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do
contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRONAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAVPS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

E-mail Resposta negativa. Teltec. (0583425)
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De: "Marcelo M. Cestari" <marcelo@telc.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/08/2019 03:56 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Boa Tarde !!!
Vimos por meio desta declinar do envio da proposta uma vez que no momento não estamos atuando com os itens solicitados em separado.
Marcelo M. Cestari
Comercial
Cel: +55 065 98419-7777
Tel: +55 065 3615-7777
E-mail: marcelo@telc.com.br
www.telc.com.brRua Botafogo, 66 - Jd. Guanabara
Cuiabá, MT - Brasil - CEP: 78010-670

-----Original Message----From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Sent: Tuesday, August 20, 2019 12:43 PM
Subject: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do
contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRONAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAVPS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712
-This message has been checked by Libra Esva and is found to be clean.
Follow this link to mark it as spam:
http://antispam.telc.com.br/cgi-bin/learn-msg.cgi?id=F1A1B40090.A5587

E-mail Resposta negativa. Telc. (0583532)
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De: Claudiano Machado <claudiano.machado@s2sc.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, Washington José <washington.jose@s2sc.com.br>, "agendor-337283c4646f017@to.agendor.com.br" <agendor-337283c4646f017@to.agendor.com.br>
Data: 20/08/2019 04:50 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Boa tarde Ana Paula,
Infelizmente no momento não temos disponibilidade do produto.
Espero atende-lo na próxima oportunidade.
Segue em anexo carta de agradecimento.
At.te

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 20 de agosto de 2019 13:42
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. So ware SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo
assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexados:
Arquivo: 20190820 Agradecimento S2Sc

TRE - AL

...pdf

E-mail Resposta negativa. S2 Solutions. (0583691)

Tamanho: 58k

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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S2 Solutions Consultoria 20190820
Brasília, 20 de agosto de 2019.

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

A/C: Ana Paula Gomes Silva

Prezado (a) senhor (a)

Recebemos vossa solicitação, as quais analisamos atenciosamente.
Entretanto, por indisponibilidade temporária, deixamos de apresentar nossas
condições comerciais para suporte para licenças do software SQL Navigator for
Oracle pelo período de 01 ano. Esperamos contar novamente com a preferência
da Vossa Senhoria na próxima oportunidade.

Desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente

E-mail Resposta negativa. S2 Solutions. (0583691)
Página 1 de 1
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De: "Depto Comercial" <comercial@corporativoinfo.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/08/2019 07:47 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Prezada Ana Paula, boa tarde!
Recebemos a sua cotação, estamos trabalhando para dar um posicionamento o
mais breve.
À disposição.
Obrigado.
Atenciosamente,
Fabiano Uchôa
Vendas Corporativas
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 13:43
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle.
TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para
licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano,
contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do
tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do
tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR
ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de
referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

E-mail Resposta. Vendas Corporativas. (0583969)
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E-mail - 0584744
Data de Envio:
22/08/2019 15:11:57
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
amanda.ribeiro@technologys.com.br
debora.ferreira@drivea.com.br
comercial@lumetec.com.br
marcelo.mattos@technologys.com.br
drivea@drivea.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL
Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim
especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0582841.html

E-mail SEIC 0584744
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De: Debora Ferreira <debora.ferreira@drivea.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 22/08/2019 07:03 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Prezada Ana Paula,
Boa tarde
Agradecemos pelo contato e por ter escolhido a Drive A para participar do
orçamento em referência, mas os softwares solicitados, no momento não
teremos condições de atender a sua solicitação.
Aproveito a oportunidade e compartilho em anexo o Resumo Atualizado das
nossas ATAS de Registro de Preços, caso manifestem interesse em alguns dos
itens, favor informar: ITEM, ATA e quantidade, que compartilho maior
detalhamento.
Estamos no mercado desde 1995, a Drive A é especializada na continuidade
de negócios em ambientes de missão crítica e no fornecimento de hardware,
software e serviços que atendem organizações públicas e privadas. Com
segurança, qualidade, a nossa organização busca sempre eficácia dos
projetos associados ao princípio de oferecer inovação, conhecimento e
sustentabilidade a todos os seus clientes.
Não
•
•
•
•
•
•
•
•

deixe de nos considerar em seus projetos.:
Temos software de Backup;
Solução de Armazenamento;
Desktops, Monitores , Workstations, Notebooks;
Soluções de Rede;
Servidores;
Solução de Hiperconvergencia;
Storage;
Wireless.

Mais informações sobre nossos produtos, clientes e parceiros, acesse nosso
site www.drivea.com.br.
Nos colocamos à disposição para futuros projeto e ou cotações.

Débora Ferreira
Consultora de Vendas
debora.ferreira@drivea.com.br
+55 67 3027-4960
+55 67 99235-7521
Esta mensagem, incluindo anexos e os arquivos nela contidos, é
confidencial e legalmente protegida, e somente pode ser usada pelo
indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido
por engano, deverá devolvê-la ao remetente e, posteriormente, apagá-la,
pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo
desta mensagem são expressamente proibidos.
This message, including any attachments, contains confidential information
intended for a specific individual and purpose, and is protected by law.
If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any
disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any
action based on it, is strictly prohibited.
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 22 de agosto de 2019 14:12
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for
Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para
licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano,
contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do
tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do
tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total,
POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo
de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712
Anexados:
Arquivo: Drive A_ Resumo de ATAS _08.08.2019_Débora Ferreira.pdf

Tamanho: 1014k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: Drive A_ Resumo de ATA_ UFLA_ Hiperconvergencia_ Débora Ferreira.pdf

Tamanho: 565k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

E-mail Resposta negativa. Drive A. (0585109)
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E-mail - 0585258
Data de Envio:
23/08/2019 09:11:02
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
governo@o2sistemas.com
joaog@kasolution.com.br
balula@nsi.com.br
ldias@nsi.com.br
lina@mpesolucoes.com.br
MICHELHABERLI@YAHOO.COM.BR
luziane@aclcontroladoria.com.br
comercial@otimo.info
marciolobo716@hotmail.com
mbbruno@uol.com.br
matheusduarte.d@gmail.com
financeiro@sibrag.com.br
marketingbr@adistec.com
contato@bluesi.com.br
uniit@uniit.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL
Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim
especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

E-mail SEIC 0585258
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De: Lume-Comercial <comercial@lumetec.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 23/08/2019 09:26 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Bom dia,
Agradecemos o contato. Contudo, no momento, não temos disponibilidade para atender ao escopo solicitado.
Permanecemos à disposição para futuras demandas.
Atenciosamente,
MARIANA COSTA
Assistente Comercial
Lume Tecnologia
Fone: +55 (41) 3204.7149
mariana.costa@lumetecnologia.com

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de agosto de 2019 15:12
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. So ware SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do so ware SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a par r da assinatura do contrato, sendo assim especiﬁcado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do so ware SQL Navigator for Oracle do po "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do so ware SQL Navigator for Oracle do po "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gen leza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especiﬁcações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

E-mail Resposta negativa. Lume Tecnologia. (0585299)
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De: José Carlos Balula <balula@nsi.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>, "'undisclosed-recipients:'"
CC: <seic@tre-al.jus.br>, <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 23/08/2019 02:39 PM
Assunto: RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Boa tarde,
Infelizmente só fornecemos treinamento.
Atenciosamente
José Carlos Balula
____________________________________________
NSI Training Tecnologia S/C
TEL: 55 (21) 2510-7050 CEL: 55 (21) 99425-3278 FAX: 55 (21) 2510-7074.
Rua Araújo Porto Alegre Nº71 / 4o Andar - Rio de Janeiro - BRASIL 20030-012
www.nsi.com.br

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: sexta-feira, 23 de agosto de 2019 09:11
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle.
TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para
licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano,
contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do
tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do
tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR
ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de
referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

E-mail Resposta negativa. NSI Tecnologia. (0586100)
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De: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, "anasilva@tre-al.jus.br" <anasilva@tre-al.jus.br>
CC: Renato Forcal <forcal@adistec.com>, Amanda de Lima <alima@adistec.com>, "Cesar Scholer (Quest)" <cesar.scholer@quest.com>
Data: 26/08/2019 02:24 PM
Assunto: RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Boa tarde Ana,
Conforme combinado, segue proposta atualizada para a atualização do SQL Navigator. Tendo dúvidas adicionais, fico à sua disposição.
Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br
| skype: mundolor_lucas

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 13:43
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do
contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRONAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAVPS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexados:
Arquivo: QUEST AR - TRE-AL.2141_v3.pdf

Tamanho: 146k

E-mail Proposta Atualizada. AR IT. (0586105)

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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PROPOSTA COMERCIAL Nº 2141

TRE-AL / 06.015.041/0001-38
A/C.: Ana Paula Gomes Silva - anasilva@tre-al.jus.br
(82) 2122-7712

Preparada por: Lucas de Oliveira Reis
AR IT
CNPJ de faturamento: 09.368.935/0001-08
26/8/2019

Anexo Proposta Atualizada. ARIT. QUESTAR TREAL2141_v3. (0586106)
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A Empresa
AR IT – Inteligência para Tecnologia!
Em nossa longa experiência no mercado de consultoria de TI, frequentemente, encontramos executivos
insatisfeitos com o retorno do investimento efetivado em tecnologia.
A AR IT nasceu e vem se desenvolvendo com base no conceito de ser, realmente, uma Revenda de Valor
Agregado (VAR), não apenas mais um provedor de caixas e parafusos, participando dos projetos de seus
clientes, suportando-os na pré-venda e pós-venda, provendo todos os serviços de suporte e assistência
técnica que as soluções de TI demandam.
Nestes anos, a AR IT vêm se dedicando a firmar parcerias com os mais reconhecidos fabricantes, a fim de
contemplar um amplo leque de produtos, de modo a suprir toda e qualquer demanda corporativa de
tecnologia.
A AR IT, chega com o objetivo de satisfazer a carência local de um canal de negócios que se comporte como
um verdadeiro parceiro de seus clientes, apostando na relação recíproca de confiança e transparência, para
conquistar espaço neste mercado que cresce exuberantemente a cada ano.
Queremos assim, quebrar o estereótipo de que os consultores de TI se preocupam, prioritariamente, em
vender as tecnologias que representam - mesmo quando não são as mais adequadas à realidade do cliente.
Portanto, reafirmamos nosso compromisso: "nosso negócio é ajudar seu negócio prosperar, melhorar, inovar".
A proposta oferecida pela AR IT à sua empresa apresenta:
• Entendimento e Comprometimento na entrega de soluções que atendam as vossas Necessidades e
Expectativas;
• Velocidade no Atendimento e Resolução de Problemas não Triviais;
• Elevado Expertise Técnico;
• Grande Proximidade e Forte Relacionamento com os principais players de TI
• Atualização Tecnológica Constante (Treinamento);
• Equipe adaptada a grandes projetos e ambientes, oferecendo padrões, metodologia e procedimentos para
atuação técnica consistente;
• Profissionais Certificados;
• Facilidade de captação de recursos técnicos;

Apresentação
Temos o prazer em apresentar nossa proposta
Estamos empenhados em:
• Trabalhar em parceria para fornecer uma solução abrangente e sustentável para todos os aspectos da sua
exigência.
• Assegurar um projeto bem-sucedido e minimizar os riscos.

Anexo Proposta Atualizada. ARIT. QUESTAR TREAL2141_v3. (0586106)
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A AR IT conhece os desafios que a sua empresa enfrenta e um componente essencial do nosso sucesso ao
longo dos últimos anos tem sido a nossa capacidade de compreender as exigências dos clientes e
recomendar a solução certa para resolvê-los.
É com grande satisfação que a AR IT lhe têm como cliente e é com a mesma satisfação que lhe formalizamos
a seguinte proposta, que esperamos ir de encontro às suas expectativas.
Como poderão observar, nossas condições comerciais são extremamente competitivas.

Parceiros
A AR IT tem parceria com os principais fabricantes do mercado, a solução adotada nos distingue
favoravelmente pelo máximo de eficiência e obtenção dos melhores resultados em nossos clientes.

Proposta comercial
QTD.

DESCRIÇÃO

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

2

SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL
EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK

R$ 6.648,53

R$ 13.297,06

3

SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL
EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL

R$ 3.444,38

R$ 10.333,14

Vlr. total projeto: R$ 23.630,20

Forma de pagamento
Boleto à vista
Prazo de entrega
Até 30 dias
Validade da proposta
30 dias
Atenciosamente,
Lucas de Oliveira Reis

Anexo Proposta Atualizada. ARIT. QUESTAR TREAL2141_v3. (0586106)
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De: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>, TRE-AL/SEÇÃO
DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, Renato Forcal <forcal@adistec.com>
CC: Amanda de Lima <alima@adistec.com>, "Cesar Scholer (Quest)" <cesar.scholer@quest.com>
Data: 28/08/2019 12:04 PM
Assunto: RES: RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software
SQL Navigator for Oracle. TREAL

Bom dia Ana,
Fico à sua disposição. Se não me engano o time da Adistec já passou a sua demanda para outros dois canais, que já devem entrar em contato com você.
@Forcal consegue passar para a Ana o contato dos parceiros que vocês indicaram?

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2019 11:58
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>; TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: Renato Forcal <forcal@adistec.com>; Amanda de Lima <alima@adistec.com>; Cesar Scholer (Quest) <cesar.scholer@quest.com>
Assunto: Re: RES: Solicitação. Cotação. Licenças. So ware SQL Navigator for Oracle. TREAL
Boa tarde Lucas,
Recebida a proposta. Muito Obrigada.
Até o momento não recebemos retorno da Amanda - Adistec, com outras indicações de empresas.
Estamos com dificuldade em conseguir outros fornecedores. Obrigada.

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

From: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, "anasilva@tre-al.jus.br" <anasilva@tre-al.jus.br>
Cc: Renato Forcal <forcal@adistec.com>, Amanda de Lima <alima@adistec.com>, "Cesar Scholer (Quest)" <cesar.scholer@quest.com>
Date: Mon, 26 Aug 2019 17:24:06 +0000
Subject: RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Boa tarde Ana,
Conforme combinado, segue proposta atualizada para a atualização do SQL Navigator. Tendo dúvidas adicionais, fico à sua disposição.
Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br
| skype: mundolor_lucas

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 13:43
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

E-mail Resposta ARIT. Pedido indicação Fornecedores. (0586119)
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De: Renato Forcal <forcal@adistec.com>
Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
CC: Amanda de Lima <alima@adistec.com>, "Cesar Scholer (Quest)" <cesar.scholer@quest.com>, AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>, TRE-AL/SEÇÃO
Data: 28/08/2019 12:44 PM
Assunto: Re: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Ola Ana. Boa tarde
Claro
Seguem abaixo 2 parceiros
Aline R. Campos
Auxiliar Administrativa
Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda
Fone: (61) 3341 2991 / (61) 3341 1524
www.formatool.com.br

4kal

From: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
Date: Wednesday, 28 August 2019 12:05
To: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, Renato Forcal <forcal@adistec.com>
Cc: Amanda de Lima <alima@adistec.com>, "Cesar Scholer (Quest)" <cesar.scholer@quest.com>
Subject: RES: RES: Solicitação. Cotação. Licenças. So ware SQL Navigator for Oracle. TREAL
Bom dia Ana,
Fico à sua disposição. Se não me engano o time da Adistec já passou a sua demanda para outros dois canais, que já devem entrar em contato com você.
@Forcal consegue passar para a Ana o contato dos parceiros que vocês indicaram?

Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br | skype: mundolor_lucas

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2019 11:58
Para: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>; TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: Renato Forcal <forcal@adistec.com>; Amanda de Lima <alima@adistec.com>; Cesar Scholer (Quest) <cesar.scholer@quest.com>
Assunto: Re: RES: Solicitação. Cotação. Licenças. So ware SQL Navigator for Oracle. TREAL
Boa tarde Lucas,
Recebida a proposta. Muito Obrigada.
Até o momento não recebemos retorno da Amanda - Adistec, com outras indicações de empresas.
Estamos com dificuldade em conseguir outros fornecedores. Obrigada.

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

From: AR-IT Lucas Reis <lucas.reis@arit.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, "anasilva@tre-al.jus.br" <anasilva@tre-al.jus.br>
Cc: Renato Forcal <forcal@adistec.com>, Amanda de Lima <alima@adistec.com>, "Cesar Scholer (Quest)" <cesar.scholer@quest.com>
Date: Mon, 26 Aug 2019 17:24:06 +0000
Subject: RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Boa tarde Ana,
Conforme combinado, segue proposta atualizada para a atualização do SQL Navigator. Tendo dúvidas adicionais, fico à sua disposição.
Atenciosamente,
Lucas Reis | Account Manager
| ARIT | Commercial Department
| mobile: (11) 97097-4460 | phone: (11) 2319-9898 | Ramal 002
| site: www.arit.com.br
| skype: mundolor_lucas

www.linkedin.com/in/lucasreis2015/
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2019 13:43
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

E-mail Indicação. Fornecedores. Adistec. (0586140)
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Telefones: 82 2122-7711/7712

E-mail Indicação. Fornecedores. Adistec. (0586140)
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E-mail - 0586141
Data de Envio:
28/08/2019 12:56:19
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
contato@formatool.com.br
luizfilho@bluesi.com.br
contato@bluesi.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Mensagem:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL
Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim
especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0582841.html

E-mail SEIC 0586141
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De: Luiz Filho <luizfilho@bluesi.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 29/08/2019 11:32 AM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Prezada Senhora Ana Paula, boa tarde!
Atendendo vossa solicitação, segue em anexo proposta de preço para o referido serviço de suporte técnico para a ferramenta

"SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT "

Desde já estamos a inteira disposição,
Atenciosamente,

Em sex, 23 de ago de 2019 às 09:11, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexados:
Arquivo: Proposta TRE - SQL Navigator.pdf

Tamanho: 633k

E-mail Proposta. Blue Soluções Ltda. (0587272)

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

AC:
Ana Paula Gomes Silva
(82) 2122-7711/7712
E-mail: seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Brasília, 28 de agosto de 2019.

SHIS QI 09/11 Edifício Center Sul, Lote M Loja 29 - Lago Sul - Brasília, DF, 71625205.
contato@bluesi.com.br – www.bluesi.com.br - +55 61 3225-2839
Anexo Blue Soluções Ltda. Proposta TRE - SQL Navigator. (0587273)
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1. Objeto da Proposta
Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Referência: Cotação de Preços.
Nós da Blue, agradecemos a oportunidade e colocamo-nos a sua disposição para
esclarecimento de qualquer dúvida.

Atenciosamente,

2. Do Preço da Solução
Nosso compromisso é o de propor soluções com qualidade e eficiência, agregando
valor ao seu negócio. Razão pela qual nos empenhamos para propor valores que acreditamos
ser competitivos com o mercado. Apresentamos, a seguir, o preço para os serviços ora
ofertados:

Preço para subscrição:

Item

Descrição

Unidade
de
Medida

1

Suporte para 02 licenças do
software SQL Navigator for Oracle
do tipo "SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION
PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL PACK (PART NUMBER:
PRO-NAV-KS)".

Serviço

Qtde

Valor
Unitário

Valor Total

2

R$
3.000,00

R$
6.000,00

2
Anexo Blue Soluções Ltda. Proposta TRE - SQL Navigator. (0587273)
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2

Suporte para 03 licenças do
software SQL Navigator for Oracle
do tipo "SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION
PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL (PART NUMBER: PRONAV-PS)".

Serviço

3

R$
4.000,00

R$
12.000,00

R$
18.000,00

TOTAL

Valor total: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).

3. Validade da Proposta
O prazo de validade de nossa proposta é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data
da abertura da licitação.
Declaramos, para todos os fins e efeitos legais, aceitar, irrestritamente, todas as
condições e exigências estabelecidas no Edital da licitação em referência e do Contrato a ser
celebrado, cuja minuta constitui o Anexo “__” do Edital. Declaramos, ainda, que inexiste
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com
serviço ou dirigente do TRE; não sendo admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores
de desenvolvimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.
Blue Soluções Inteligentes LTDA
Luiz Filho
Diretor Comercial
CPF: 000.949.231-32
+55 61 98249-4953
luizfilho@bluesi.com.br
www.bluesi.combr

3
Anexo Blue Soluções Ltda. Proposta TRE - SQL Navigator. (0587273)
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Informações Cadastrais da Empresa
Razão Social:

Blue Soluções Inteligentes LTDA.

C.N.P.J.:

10.592.394/0001-78

Endereço:

SHIS QI 09/11 Edifício Center Sul, Lote M Loja 29 - Lago Sul

CEP:

71625-205

Cidade:

Brasília

Estado:

Distrito Federal

Telefone:

+55 61 3225-2839

Banco

Santander - 033

Agencia

4515

Conta Corrente

13004494-6

Correio Eletrônico:

contato@bluesi.com.br

Internet:

http://www.bluesi.com.br

Contato:

Luiz Filho

Cargo:

Diretor

Correio Eletrônico:

luizfilho@bluesi.com.br

+55.61.98249-4953

4
Anexo Blue Soluções Ltda. Proposta TRE - SQL Navigator. (0587273)
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De: Álvaro Simões <alvaro.simoes@pisontec.com.br>
Para: "anasilva@tre-al.jus.br" <anasilva@tre-al.jus.br>, "mariamelo@tre-al.jus" <mariamelo@tre-al.jus>
CC: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 29/08/2019 03:48 PM
Assunto: Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Sra. Maria,
Segue meus contatos para ajudar na resolução deste problema.

81 997526101
81 994799400
Atenciosamente,

E-mail Contato. Pisontec. (0587301)
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E-mail - 0587303
Data de Envio:
30/08/2019 08:24:42
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
alvaro.simoes@pisontec.com.br
Assunto:
Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Mensagem:
Prezado Álvaro,
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para licenças do software SQL
Navigator for Oracle pelo período de 01 ano, contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim
especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR ITEM, conforme condições e
demais especificações constantes do termo de referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0582841.html

E-mail SEIC 0587303
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De: "Aline Campos" <aline@formatool.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
CC: "'Paulo Kakumori'" <kakumori@formatool.com.br>
Data: 28/08/2019 05:43 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Boa tarde,
Segue proposta de renovação de suporte.
Qualquer dúvida por favor me contatar.
Att,
Aline R. Campos
Auxiliar Administrativa
Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda
Fone: (61) 3341 2991 / (61) 3341 1524
www.formatool.com.br
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2019 12:56
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle.
TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para
licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano,
contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do
tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do
tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR
ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de
referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexados:
Arquivo: TRE-AL- Proposta Renovacao_Suporte 28ago2019.pdf

Tamanho: 924k

E-mail COM Proposta. Formato Projetos Sistemas Ltda... (0588018)

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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Formato
Brasília, 28 de agosto de 2019.

Proposta no. 20190828

Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL.
A/C: Sra. Ana Paula Gomes Silva

Assunto: Estimativa de preços – Produtos QUEST – RENOVAÇÃO DE SUPORTE – SOFTWARE SQL NAVIGATOR.

Prezada Senhora,
Conforme solicitação, segue a estimativa de preços referente aos produtos QUEST – RENOVAÇÃO DE
SUPORTE – SOFTWARE SQL NAVIGATOR.
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

PAULO NOBORU KAKUMORI
DIRETOR COMERCIAL
kakumori@formatool.com.br

Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.

1

SHN Quadra 02, Bloco F, Sala 607 – Edificio Executive Office Tower – Brasilia - DF– Cep: 70.702-060
CNPJ: 03.617.079/0001-92 – Fone/Fax: (61) 3341-2991 - e-mail comercial@formatool.com.br

E-mail COM Proposta. Formato Projetos Sistemas Ltda... (0588018)
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Formato
1. Objeto
Aquisição dos produtos abaixo relacionados:

Item Produtos
1

2

Part #

SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL PACK (De 28/02/2019
a 30/09/2020)

PRO-NAV-KS

SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL (De 28/02/2019 a
30/09/2020

PRO-NAV-OS

2. Preços
Item Produtos
1

2

Part #

Valor
Qtde Unitário Valor Total

Suporte SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION
PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (De 28/02/2019
a 30/09/2020)

PRO-NAV-KS

2

3.989,12

7.978,24

Suporte SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION
PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (De 28/02/2019 a
30/09/2020

PRO-NAV-OS

3

2.066,62

6.199,87

TOTAL

14.178,11

Valor Total - R$ 14.178,11 (quatorze mil, cento e setenta e oito reais e onze centavos).
3. Prazo de entrega
O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após assinatura da nota de empenho ou
documento equivalente.
4. Impostos
Nos preços cotados estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos,
taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição objeto desta licitação.
5. Declaração
A empresa QUEST, fabricante do produto, declara, que durante a vigência do suporte técnico será
disponibilizado:



Acesso às correções, melhorias e atualizações do software (upgrade de versão);
A Quest fará todas as correções, melhorias e atualizações do Software, e Disponibiliza por meio da Internet:
www.quest.com aos seus signatários dos serviços de upgrade de versão/suporte/manutenção.
Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.

2

SHN Quadra 02, Bloco F, Sala 607 – Edificio Executive Office Tower – Brasilia - DF– Cep: 70.702-060
CNPJ: 03.617.079/0001-92 – Fone/Fax: (61) 3341-2991 - e-mail comercial@formatool.com.br

E-mail COM Proposta. Formato Projetos Sistemas Ltda... (0588018)
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Formato


Respostas às comunicações feitas por correio eletrônico ou internet referentes aos aspectos
operacionais/técnicos do software (suporte técnico);

Correio Eletrônico: support@quest.com
Internet: www.quest.com
6. Validade da Proposta
Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.
7. Dados do Proponente
Razão Social
Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda
Endereço
SHN Quadra 02, Bloco F, Sala 607 – Edificio Executive Office Tower
Fone
Fax
Cidade
61 3341-2991
61 3341-2991
Brasília
CNPJ
CF/DF
03.617.079/0001-92
07.406.484/001-19
Banco
Agência – Nº e Nome
Banco do Brasil
452-9 – Liberty Mall

CEP
70.702-060
Estado
DF.

Conta Corrente
107034-7

PAULO NOBORU KAKUMORI
DIRETOR COMERCIAL
kakumori@formatool.com.br

Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.

3

SHN Quadra 02, Bloco F, Sala 607 – Edificio Executive Office Tower – Brasilia - DF– Cep: 70.702-060
CNPJ: 03.617.079/0001-92 – Fone/Fax: (61) 3341-2991 - e-mail comercial@formatool.com.br

E-mail COM Proposta. Formato Projetos Sistemas Ltda... (0588018)
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De: "Aline Campos" <aline@formatool.com.br>
Para: "'Ana Paula Gomes Silva'" <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 30/08/2019 03:56 PM
Assunto: RES: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Licenças.

Software SQL Navigator for Oracle. TREAL

Boa tarde Ana Paula,
Segue proposta atualizada de acordo com nossa conversa por telefone.
Quanto a proposta para uma nova licença, estou aguardando resposta do fabricante para fazer nossa cotação. Creio que até segunda consigo te enviar.
Caso tenha alguma dúvida só me contatar.
Att,
Aline R. Campos
Auxiliar Administrativa
Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda
Fone: (61) 3341 2991 / (61) 3341 1524
www.formatool.com.br

De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2019 17:53
Para: Aline Campos <aline@formatool.com.br>
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Licenças. So ware SQL Navigator for Oracle. TREAL
Boa tarde Aline,
A proposta não pode ser retroativa. Deve ser a partir da assinatura do contrato. Peço, por gentileza, retificar a proposta, considerando o período de 01 ano a partir da contratação. Obrigada.

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

From: "Aline Campos" <aline@formatool.com.br>
To: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Cc: "'Paulo Kakumori'" <kakumori@formatool.com.br>
Date: Wed, 28 Aug 2019 17:43:26 -0300
Subject: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle. TREAL
Boa tarde,
Segue proposta de renovação de suporte.
Qualquer dúvida por favor me contatar.
Att,
Aline R. Campos
Auxiliar Administrativa
Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda
Fone: (61) 3341 2991 / (61) 3341 1524
www.formatool.com.br
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2019 12:56
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Licenças. Software SQL Navigator for Oracle.
TREAL
Prezado Senhor(a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar suporte para
licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano,
contado a partir da assinatura do contrato, sendo assim especificado:
Item 01 - Suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for Oracle do
tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)".
Item 02 - Suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for Oracle do
tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)".
Solicitamos, por gentileza, cotação informando o valor unitário e total, POR
ITEM, conforme condições e demais especificações constantes do termo de
referência em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexados:
Arquivo: TRE-AL- Proposta Renovacao_Suporte 30ago2019.pdf

Tamanho: 923k

E-mail COM Proposta Corrigida. Formato Projetos S Ltda. (0588020)

Tipo de Conteúdo: application/pdf
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Formato
Brasília, 30 de agosto de 2019.

Proposta no. 20190830

Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL.
A/C: Sra. Ana Paula Gomes Silva

Assunto: Estimativa de preços – Produtos QUEST – RENOVAÇÃO DE SUPORTE – SOFTWARE SQL NAVIGATOR.

Prezada Senhora,
Conforme solicitação, segue a estimativa de preços referente aos produtos QUEST – RENOVAÇÃO DE
SUPORTE – SOFTWARE SQL NAVIGATOR.
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

PAULO NOBORU KAKUMORI
DIRETOR COMERCIAL
kakumori@formatool.com.br

Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.

1
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Formato
1. Objeto
Aquisição dos produtos abaixo relacionados:

Item Produtos

Part #

1

suporte - SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION
PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK - 12 meses

PRO-NAV-KS

2

Suporte - SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION
PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL - 12 meses

PRO-NAV-OS

2. Preços
Item Produtos

Part #

Valor
Qtde Unitário Valor Total

1

Suporte SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION
PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK – 12 meses

PRO-NAV-KS

2

4.786,94

9.573,88

2

Suporte SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION
PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL – 12 meses

PRO-NAV-OS

3

2.479,95

7.439,85

TOTAL

17.013,73

Valor Total - R$ 17.013,73 (dezessete mil, treze reais e setenta e três centavos).
3. Prazo de entrega
O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após assinatura da nota de empenho ou
documento equivalente.
4. Impostos
Nos preços cotados estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos,
taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição objeto desta licitação.
5. Declaração
A empresa QUEST, fabricante do produto, declara, que durante a vigência do suporte técnico será
disponibilizado:




Acesso às correções, melhorias e atualizações do software (upgrade de versão);
A Quest fará todas as correções, melhorias e atualizações do Software, e Disponibiliza por meio da Internet:
www.quest.com aos seus signatários dos serviços de upgrade de versão/suporte/manutenção.
Respostas às comunicações feitas por correio eletrônico ou internet referentes aos aspectos
operacionais/técnicos do software (suporte técnico);

Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.

2
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Formato
Correio Eletrônico: support@quest.com
Internet: www.quest.com
6. Validade da Proposta
Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.
7. Dados do Proponente
Razão Social
Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda
Endereço
SHN Quadra 02, Bloco F, Sala 607 – Edificio Executive Office Tower
Fone
Fax
Cidade
61 3341-2991
61 3341-2991
Brasília
CNPJ
CF/DF
03.617.079/0001-92
07.406.484/001-19
Banco
Agência – Nº e Nome
Banco do Brasil
452-9 – Liberty Mall

CEP
70.702-060
Estado
DF.

Conta Corrente
107034-7

PAULO NOBORU KAKUMORI
DIRETOR COMERCIAL
kakumori@formatool.com.br

Formato Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0002590-79.2019.6.02.8000

Unidade

1

2

Objeto

Suporte Licença SQL NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL PACK. CATSER: 25992

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

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Cotação AR-IT Intelligence, doc. 0586106

6.648,53

1.836,71

Desconsiderado

Cotação Blue Soluções Ltda, doc. 0587273

3.000,00

-1.811,82

3.000,00

Cotação Formato Projetos S. Ltda, doc. 0588020

4.786,94

-24,88

4.786,94

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
30,96%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

4.811,82

3

Média dos
elementos do
Subconjunto

1.489,61

3.893,47

ESTIMATIVA

Total Estimado

3.893,47

7.786,94

(Preço Unitário)

2

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITEM 01. (0588068)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

0002590-79.2019.6.02.8000

Unidade

2

3

Objeto

Suporte Licença SQL NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL. CATSER: 25992

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

Fontes de Consulta

Valores
obtidos

Cotação AR-IT Intelligence, doc. 0586106

3.444,38

136,27

Não aplicável

Cotação Blue Soluções Ltda, doc. 0587273

4.000,00

691,89

Não aplicável

Cotação Formato Projetos S. Ltda, doc. 0588020

2.479,95

-828,16

Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
18,98%

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

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

Q = quantidade de valores obtidos

3.308,11

3

Média dos
elementos do
Subconjunto

627,99

Não aplicável

ESTIMATIVA

Total Estimado

3.308,11

9.924,33

(Preço Unitário)

0

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. ITEM 02. (0588072)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5240 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
1- Tratam os autos da contratação de empresa para suporte a 05
(cinco) licenças do software SQL Navigator for Oracle pelo período
de 01 ano, especiﬁcados de acordo termo de referência ajustado
(0582841) e ainda pendente de ratiﬁcação e despacho CSCOR
0582880.
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
pesquisa de preços, despacho COMAP 0558856.
3- Contatadas diversas empresas de informática, recebemos
propostas da AR-IT Intelligence (0586106), Blue Soluções Ltda
(0587273) e Formato Projetos Sistemas Ltda (0588020).
4- Preenchidas as planilhas de estimativa de preços (0588068 e
0588072) foi estimado o valor total de R$ 17.711,27 (dezessete mil
setecentos e onze reais e vinte e sete centavos).
5- Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com participação ampla,
sem exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte
na competição, em razão da natureza da contratação e seguindo
outras contratações similares. CATSER: 25992.
À deliberação superior.
Respeitosamente.

Informação 5240 (0588074)
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Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 02/09/2019, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 02/09/2019, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588074 e o código CRC 70C5B711.

0002590-79.2019.6.02.8000

Informação 5240 (0588074)

0588074v8
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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 setembro de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
De acordo com a Informação 5240 (0588074) 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.
Esclareço, ainda, que o Termo de Referência - TIC 38 foi
ajustado e necessita de ratificação (0582841).
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,
conforme determina o mencionado artigo.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 02/09/2019, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588384 e o código CRC C20F4832.

0002590-79.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0588384

0588384v1
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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 setembro de 2019.

À SGO,
Para reserva de crédito.
Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 02/09/2019, às 19:21,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0588611 e o código CRC BE2F8852.

0002590-79.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0588611

0588611v1
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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 setembro de 2019.

Em atenção ao Despacho COMAP 0588384, remeto
os presentes autos ao Sr. Secretário de TI, para ratiﬁcar o
termo de referência ajustado (0582841).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2019, às 23:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589372 e o código CRC 5A14A3E0.

0002590-79.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0589372

0589372v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
04/09/19 14:01
USUARIO : QUINTELA
DATA EMISSAO : 04Set19
NUMERO : 2019PE000476
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL :
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA SUPORTE
A 5 (CIN
CO) LICENçAS DO SOFTWARE SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PELO PERíODO DE 01
ANO.
SEI 0002590-79.2019.
EVENTO ESF PTRES FONTE
ND
UGR
401081 1 084621 0100000000 339040

PI
VALOR
AOSI MANSOF
17.711,27

LANCADO POR : 36514101534 - QUINTELA
UG : 070011 04Set19 13:59
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 04/09/2019, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589638 e o código CRC E5FAE95A.

0002590-79.2019.6.02.8000

SIAFI - Pré-Empenho SGO 0589638

0589638v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019PE000476 (0589642).
Observação:

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 04/09/2019, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589642 e o código CRC ABDC7E38.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0589642
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.

Senhor 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 04/09/2019, às 17:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590004 e o código CRC 1B9F2ED1.

0002590-79.2019.6.02.8000

Despacho STI 0590004

0590004v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.

Remeto os presentes autos à SLC, para elaborar a
minuta do edital, na forma direcionada pela SEIC (0588074).
Considerando o Despacho STI 0590004, aprovo o
TR ajustado (0582841), para efeito do disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2018, ressalvados os aspectos
técnicos envolvidos.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/09/2019, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0590091 e o código CRC A5B758E6.

0002590-79.2019.6.02.8000

Despacho SAD 0590091

0590091v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0002590-79.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
prestação de serviços de suporte para licenças de software SQL Navigator for
Oracle, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia
da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de suporte
para as 05 (cinco) licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle,
conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a o início da prestação do serviço é de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de suporte deverão ser disponibilizados durante um
período de 12 (doze) meses.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
1

Minuta de edital (0593126)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

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

estrangeiras que não funcionem no País;

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

2

Minuta de edital (0593126)

SEI 0002590-79.2019.6.02.8000 / pg. 118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º,
§ 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I deste
edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas
especificações
exigidas,
ou
anexos
não
solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
3
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas
não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de
Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual
desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em
nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
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6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada
e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total de cada
item ofertado.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
5
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(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores descritos abaixo, que representam uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores:
ITEM
01

02

DESCRIÇÃO
Suporte Licença SQL NAVIGATOR
FOR ORACLE PROFESSIONAL
EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL PACK.
Suporte Licença SQL NAVIGATOR
FOR ORACLE PROFESSIONAL
EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL.

QUANTIDADE

VALOR

2

7.786,94

3

9.924,33

8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se
o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
6
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Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação
de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
7
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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.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
8
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iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo
último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via
chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito,
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5%
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de
proposta e classificação final dos fornecedores participantes.
9
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11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
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14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de
entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
16.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
16.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
17.1.
O prazo para início da prestação dos serviços é de 30 (trinta) dias
consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail
ou ofício, o que ocorrer primeiro, de maneira eletrônica, através do e-mail:
cscor@tre-al.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto
licitado.
17.2.
O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas.
17.2.1.
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.
17.2.2. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da
adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de
Recebimento Definitivo.
11
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17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
17.4.
O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.
17.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

17.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
17.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 18.
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, 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;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Nota de Empenho; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
12
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iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do
instrumento de fornecimento com a Contratada.
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
18.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
18.7.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
18.8.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
18.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
18.10.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
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18.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
18.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

18.13.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
18.14.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
18.15.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
18.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
19 - DO PAGAMENTO.
19.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços,
devendo a contratada atender 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.
14
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19.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

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

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
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22.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições
e especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades,
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no
Contrato;
c) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação
dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa,
atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
d) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e
fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e
condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável
Técnico da Administração sobre mudanças nos dados para contato
com a Central de Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo representante da Administração, referentes a
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da
garantia;
g) 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;
j) 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.
k) 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;
l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal
e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e
outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos
serviços objeto da contratação;
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m) 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;
n) 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;
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que
sejam compatíveis com o regime de Direito Público.
23 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
17
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24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 21227764/7765.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
24.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso
de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

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

01. Objeto

02. Quantidade
03. Resumo da Especificação do
Objeto
04. Valor Estimado

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL
Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK
(PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"
Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL
Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART
NUMBER: PRO-NAV-PS)"
Item 01 - 02 licenças.
Item 02 - 03 licenças
Contrato de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do
SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano.
O constante do Item 8 do Edital.

05. Justificativa

O SQL Navigator é uma ferramenta de qualidade reconhecida pelo
mercado e que possui funcionalidades que atendem a todas as
necessidades atuais das equipes de desenvolvimento e suporte
desta Coordenadoria. A sua substituição implicaria em exigir da
equipe uma nova etapa de treinamento e adequação das rotinas
de trabalho, o que além de demandar bastante tempo poderia
gerar custos extras ao TRE.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos
após assinatura da nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária

(Por item)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeio de TI.

09. Local de Entrega

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail cscor@treal.jus.br

10. Unidade Fiscalizadora

SSS/CSCOR/STI

11. Unidade Gestora

SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

15. Modalidade
Licitação

e

Tipo

de

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, §
3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto
Vide
Item 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):
Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER
SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"
Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER
SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)"
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de suporte para 05 licenças já pertencentes
ao TRE-AL, conforme tipos descritos no Item 1. Objeto, do software SQL
Navigator pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da assinatura do
contrato.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
O software SQL Navigator é utilizado pelas equipes de
suporte e desenvolvimento da Coordenadoria de Sistemas em todas as
atividades relacionadas com acesso, manutenção e recuperação de
informações do banco de dados principal do TRE-AL. Em face disso é
imprescindível que esta ferramenta esteja sempre atualizada.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Obter acesso a novas versões da ferramenta e acesso as
equipes de suporte, quando necessário.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
Por se tratar de plataforma de software, é de extrema
relevância a sua plena atualização para manter o ambiente menos vulnerável
às ameaças cibernéticas.
Adicionalmente são aplicadas melhorias ao produto de
maneira periódica e desta forma o contrato em tela permite o
acompanhamento desta evolução.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
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Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico
de TIC no sentido de garantir o funcionamento e a qualidade dos sistemas em
uso e dos dados armazenados.
Resolução TRE/AL nº 15.809/2017, Objetivo Estratégico 2, Viabilizar serviços
e soluções de TIC e está relacionado ao indicador 3: Índice de Disponibilidade
dos Serviços Essenciais de TIC
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) 0518892, encaminhado pela
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
(0533132) constantes neste Processo.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
Este termo tem como expectativa atender a demanda
prevista que corresponde à contratação de suporte para as 05 licenças do
TRE-AL
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que
pretendido pode ser fornecido por qualquer revenda Quest;

o

suporte

A Coordenadoria de Soluções Corporativas e suas unidades
subordinadas, não vislumbra alternativa imediata que não seja a contratação
de serviços credenciados pelo fabricante do software;
A alternativa passa necessariamente pela substituição
completa da solução utilizada atualmente, que pode requerer um
investimento
maior
na
aquisição
de
novas
licenças
e
na
adaptação/treinamento da equipe.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características específica
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
suporte por período determinado, podendo ou não ser renovado, portanto
não se caracteriza como serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
contratação.

A

vigência

do

suporte será

de

01

ano

a

contar

da

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos
Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de
licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
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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 serviço de informática.
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação de ambiente.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1.
O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de
suporte;
2.
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
definitivo;

o

pagamento

à

Contratada,

após

o

recebimento

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)
contratado.

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser

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,
em inglês;

ou

3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos,
conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;
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5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante
da
Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
6.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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, aderen
tes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informaç
ão do TRE/AL;
9.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, r
eferentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades de suporte.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
A contratação deverá:


Permitir a atualização imediata
diretamente do site do fabricante;

de

versões

do

software



Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso
da ferramenta.
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.
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Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1.
A forma de acesso à área de suporte do software devem ser
entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;
2.
A validade do contrato de suporte deve obedecer o detalhamento
técnico feito e terá seu tempo contado a partir da assinatura do
contrato;
3.
O
pagamento será
realizado, após emissão
definitivo pela unidade técnica competente do TRE/AL;

do

aceite

4.
Os serviços deverão atender rigorosamente a todas
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência;

as

5.
Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer
tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência.
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.
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 contacorrente 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:
1.
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 as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
2.
Inexistência
de
fato
tenha concorrido o Fornecedor.

impeditivo

para

o

qual

2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será
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gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1.
Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação,
uma vez que o objeto se refere a contratação de suporte técnico e
atualização de software já pertencente ao TRE-AL.
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:
1.

Advertência:
1.
A Contratada será notificada formalmente em caso
de descumprimento de obrigação contratual e terá que
apresentar as devidas justificativas em um prazo de até
5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
2.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou
se entenda
serem
improcedentes
as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

2.

Multa de:
1.
0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de
Empenho ou instrumento contratual, no caso de atraso
injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a
20 (vinte) dias corridos;
1.
No caso de atraso injustificado na entrega do
s bens
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a m
ulta de 10% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual; e
2.
No
caso de atraso injustificado na entrega do bem por
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade 20% sobre o valor da Nota de
Empenho ou instrumento contratual, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver,
ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;
2.
10% sobre o valor constante da Nota de Empenho
ou instrumento contratual, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
3.
20% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
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3.
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
4.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
2.
As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item
1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa;
3.
O
valor
da
multa,
aplicada
após
o
regular
processo administrativo,
será
descontado
de
pagamentos
eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
4.
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)
Não se observam requisitos que possam influenciar na aquisição, já que é
previsto o suporte para licenças já em uso no TRE-AL.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, §
3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.
Maceió, 19 de agosto de 2019.

LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO
Coordenador
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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INFORMAÇÃO Nº 5493 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,
Senhor Secretário,

Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital objetivando a prestação de
serviços de suporte para licenças de software SQL Navigator for Oracle.

Esta Seção elaborou minuta de edital em que não foi conferida exclusividade
de participação às pequenas e microempresas, em virtude da Informação 5240
(SEIC) nº 0588074.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93”.
Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo concordância
com os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos
em seus ulteriores termos.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 11/09/2019, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 11/09/2019, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/09/2019, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2019.

Reporto-me à Informação 5493, da SLC (0593138),
para remeter o feito á análise da AJ-DG.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/09/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593331 e o código CRC E23A428E.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0002590-79.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
: PREGÃO ELETRÔNICO - SUPORTE PARA LICENÇAS DE SOFTWARE SQL NAVIGATOR FOR ORACLE

Parecer nº 1881 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Gerou os presentes autos o Documento de
Oﬁcialização da Demanda de Solução de Tecnologia da
Informação (0518892), preenchido pela unidade demandante
epigrafada, na forma prevista pela Resolução nº 182/2013, do
Conselho Nacional de Justiça, bem como o formulário previsto
no Decreto nº 7.174/2010,
relatando a necessidade
de contratação de suporte para as licenças já pertencentes
ao TRE-AL do software SQL Navigator pelo prazo de 1 (um)
ano.
2. DO PROCEDIMENTO

Constam dos autos os seguintes documentos:
- Documento de Oﬁcialização da Demanda
(DOD) nº 14/2019 (0518892), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013;
Portaria
174/2019,
que
nomeou
a Comissão de Planejamento (0527477);
- Estudos Preliminares (0533132), nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Termo de Referência (0533135);
- Aprovação do TR pelo Secretário de
Tecnologia da Informação (0557567);
- Aprovação do TR pelo Secretário de
Administração (0558471);
- Nova versão do Termo de Referência
(0559984), ajustado quanto ao prazo de
vigência;
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(0588074), sugerindo a realização de
licitação
na
modalidade
Pregão
Eletrônico, com participação ampla, sem
exclusividade para microempresas e
empresas
de
pequeno
porte
na
competição, em razão da natureza da
contratação
e
seguindo
outras
contratações similares;
- Planilhas de estimativa de preços
(0588068 e 0588072), com total global
médio
estimado
em R$
17.711,27
(dezessete mil setecentos e onze reais e
vinte e sete centavos);
- Reserva de Crédito (0589638), no valor
estimado pela SEIC;
- Ratiﬁcação do novo Termo de
Referência e aprovação dos Estudos
Preliminares pela STI (0590004);
- Ratiﬁcação do novo Termo de
Referência e aprovação dos Estudos
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Preliminares pela SAD (0590091);
-Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do
tipo
MENOR
PREÇO
POR
ITEM
(0593126),
elaborada
pela
SLC,
objetivando a prestação de serviços de
suporte para licenças de software SQL
Navigator for Oracle, com alguns ajustes,
conforme a informação 5493 (0593138).
Por ﬁm, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica
para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do art. 38 da
Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL nº 15.787/17.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado.
Mais recentemente, o art. 9º do Decreto nº
7.174/2010 veio aclarar ainda mais a situação, senão vejamos:
“Art. 9º Para a contratação de bens e
serviços de informática e automação,
deverão ser adotados os tipos de licitação
“menor preço” ou “técnica e preço”,
conforme disciplinado neste Decreto,
ressalvadas as hipóteses de dispensa ou
inexigibilidade previstas na legislação.
§ 1o A licitação do tipo menor preço será
exclusiva para a aquisição de bens e
serviços de informática e automação
considerados comuns, na forma do
parágrafo único do art. 1º da Lei nº
10.520, de 2002, e deverá ser realizada na
modalidade de pregão, preferencialmente
na forma eletrônica, conforme determina
o art. 4odo Decreto no 5.450, de 31 de
maio de 2005.
§2o Será considerado comum o bem ou
serviço cuja especiﬁcação estabelecer
padrão objetivo de desempenho e
qualidade e for capaz de ser atendida por
vários fornecedores, ainda que existam
outras soluções disponíveis no mercado.”
Dessa
forma,
sendo
os
serviços
em
foco catalogados como serviços comuns, tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via pregão,
tudo conforme consta no item 20.4, do documento "Estudos
Preliminares" (0533132), registrando-se, ainda, que todos os
atos da fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da
Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.
Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justiﬁcativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
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cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal e ao art. 14, do antedito Decreto,
pendente, ainda, a autorização de abertura da licitação.
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05; que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão
das
fases
do
procedimento
licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).
Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a não adoção da restrição
de participação a microempresas e empresas de pequeno
porte.
4. LISTA DE VERIFICAÇÃO

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

Sim
Não Evento
N/A

ItemQuestionário

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

2

O processo administrativo foi devidamente autuado?

SIM

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

A demanda por bens e/ou serviços de TI está em harmonia com o
Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou com o
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PETIC) do TRE/AL, alinhados com o Planejamento SIM 0518892
Estratégico do Poder Judiciário?

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

Resolução nº 182/2013:
3

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

4

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

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

5

0533132
0582841

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

6

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

SIM

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

7

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

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

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

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?

10

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

0533132

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

0518892

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

SIM

0527477

SIM

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

13

14

Houve a indicação do Gestor do Contrato, Fiscal do
Contrato ou Equipe de Gestão?

A equipe de planejamento foi quem elaborou e assinou os
Estudos Preliminares e o TR ou PB?

SIM

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
O titular da área demandante aprovou os termos da
15 contratação?

SIM

0590004

A autoridade competente autorizou o prosseguimento da
16 contratação pretendida?
SIM

0529276

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

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

0533132

Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº 182/2013
O documento viabilidade da contratação contém os
18 elementos mínimos estabelecidos no art. 14, da Resolução SIM
CNJ nº 182/2013?

Idem

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

Idem

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

Idem

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

SIM

Idem

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

SIM

0582841

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

SIM

Idem

24

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

SIM

Idem

25

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

SIM

0590004

SIM

0590091

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

Ref. art. 9º, II, § 1º do Decreto nº 5.450/2005
LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 2 | 5

Foi realizada a pesquisa de preços
praticados pelo mercado do ramo do
objeto da licitação?
27 Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, SIM
art. 9º, § 2º, do Decreto nº
5.450/2005, arts. 15, III e 43, IV da Lei
nº 8.666/1993, art. 22, IN/SLTI
04/2014 e IN/SLTI 05/2014.
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
28 8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da
SIM
IN/SLTI 02/2008), assim como a
respectiva pesquisa de preços
realizada (art. 43, IV da Lei nº
8.666/93, art. 15, XII, “b”, IN/SLTI
02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?

0588074

0588068 e 0588072

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

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

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014
A Seção de Compras avaliou a
estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com
31 aquele praticado no mercado ou SIM
encaminhou
a
pesquisa
para
manifestação da unidade demandante,
conforme o caso?

0588074

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

0593126

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

0588074

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

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III
A minuta do edital contém disciplina
para a hipótese de desenquadramento
da situação de entidade preferencial
36
NA
em razão do valor da contratação
(caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?
Os autos do processo administrativo
estão instruídos com justificativas
adequadas e razoáveis para todas as
37 exigências que tenham potencial para N/A
reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da
licitação?
A minuta do edital contempla anexos
com orçamento detalhado em
planilhas que expressem a
38
N/A
composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que
serão adquiridos?
LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 3 | 5

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
39 trabalhistas previstos em legislação
N/A
especial (inclusive em Acordos e em
Convenções Coletivas de Trabalho).
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40

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

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

42

SIM

IDEM

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

IDEM

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

NÃO

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

NÃO

46

0593126

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

Fase posterior

0593126

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

Idem

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

IDEM

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

IDEM

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

IDEM

48

50

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

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

52

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

53

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

SIM

54

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

N/A

55

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

N/A

0593126

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

SIM

0593126

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
A SLC/COMAP, em face do valor estimado do objeto, verificou a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
58 Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?
N/A

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15
e art. 34 da Lei nº 11.488/07
A SLC verificou a incidência das exceções previstas no art. 10
59 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a
SIM
exclusividade?
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
60 seus anexos pela assessoria jurídica?

Em curso

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

61

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

Fase
posterior

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

Fase
posterior

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

64

Fase
posterior

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

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

SIM

0589638

Ref. art. 30, IV, do Decreto nº 5.450/05 e arts. 7º, § 2º, III, 14
e 38, caput, da Lei nº 8.666/93.
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
66
N/A
orçamentário ﬁnanceiro da despesa? Ref. art. 16, I, da Lei
Complementar nº 101/2000
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
67 despesa?

N/A

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

5. CONCLUSÃO

Para que o procedimento ﬂua com maior clareza,
faz-se necessário ajustar a divergência entre os itens 3.2 Forma de pagamento - 1.1 (do Termo de Referência) e 10.1,
"a" (do edital) - quanto à CND Estadual.
Satisfeita a diligência acima, esta AJ-DG aprova,
nos termos do parágrafo único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93,
e em face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital de
pregão eletrônico (0593126), do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos,
objetivando a contratação de prestação de serviços de suporte
para licenças de software SQL Navigator for Oracle, pelo
prazo de 12 (doze) meses, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
É o parecer. À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 12/09/2019, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 12/09/2019, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593611 e o código CRC F9C8C50A.
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.

À Secretaria de Administração para cumprimento
da diligência apontada no Parecer 1881 (0593611).
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/09/2019, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594436 e o código CRC CCE50C05.
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DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2019.

À SLC.
Para revisão da minuta do edital nos termos do
Parecer 1881 (0593611).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/09/2019, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596980 e o código CRC DAA61631.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0002590-79.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
prestação de serviços de suporte para licenças de software SQL Navigator for
Oracle, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia
da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de suporte
para as 05 (cinco) licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle,
conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a o início da prestação do serviço é de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de suporte deverão ser disponibilizados durante um
período de 12 (doze) meses.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
1
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3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

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

estrangeiras que não funcionem no País;

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

2
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4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º,
§ 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I deste
edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas
especificações
exigidas,
ou
anexos
não
solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
3
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5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas
não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de
Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual
desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em
nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
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6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada
e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total de cada
item ofertado.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
5
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(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores descritos abaixo, que representam uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores:
ITEM
01

02

DESCRIÇÃO
Suporte Licença SQL NAVIGATOR
FOR ORACLE PROFESSIONAL
EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL PACK.
Suporte Licença SQL NAVIGATOR
FOR ORACLE PROFESSIONAL
EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL.

QUANTIDADE

VALOR

2

7.786,94

3

9.924,33

8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se
o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
6
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Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação
de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
7
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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.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
8
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iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo
último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via
chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito,
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5%
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de
proposta e classificação final dos fornecedores participantes.
9

Minuta de edital de pregão alterada (0597117)

SEI 0002590-79.2019.6.02.8000 / pg. 166

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
10
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14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de
entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
16.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
16.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
17.1.
O prazo para início da prestação dos serviços é de 30 (trinta) dias
consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail
ou ofício, o que ocorrer primeiro, de maneira eletrônica, através do e-mail:
cscor@tre-al.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto
licitado.
17.2.
O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas.
17.2.1.
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.
17.2.2. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da
adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de
Recebimento Definitivo.
11
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17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
17.4.
O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.
17.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

17.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
17.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 18.
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, 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;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Nota de Empenho; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
12
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iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do
instrumento de fornecimento com a Contratada.
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
18.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
18.7.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
18.8.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
18.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
18.10.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
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18.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
18.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

18.13.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
18.14.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
18.15.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
18.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
19 - DO PAGAMENTO.
19.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços,
devendo a contratada atender 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.
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19.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

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

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
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22.1.

São obrigações da contratada:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições
e especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades,
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no
Contrato;
c) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação
dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa,
atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
d) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e
fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e
condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável
Técnico da Administração sobre mudanças nos dados para contato
com a Central de Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo representante da Administração, referentes a
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da
garantia;
g) 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;
j) 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.
k) 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;
l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal
e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e
outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos
serviços objeto da contratação;
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m) 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;
n) 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;
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que
sejam compatíveis com o regime de Direito Público.
23 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
17
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24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 21227764/7765.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
24.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso
de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

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

01. Objeto

02. Quantidade
03. Resumo da Especificação do
Objeto
04. Valor Estimado

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL
Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK
(PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"
Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL
Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART
NUMBER: PRO-NAV-PS)"
Item 01 - 02 licenças.
Item 02 - 03 licenças
Contrato de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do
SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano.
O constante do Item 8 do Edital.

05. Justificativa

O SQL Navigator é uma ferramenta de qualidade reconhecida pelo
mercado e que possui funcionalidades que atendem a todas as
necessidades atuais das equipes de desenvolvimento e suporte
desta Coordenadoria. A sua substituição implicaria em exigir da
equipe uma nova etapa de treinamento e adequação das rotinas
de trabalho, o que além de demandar bastante tempo poderia
gerar custos extras ao TRE.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos
após assinatura da nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária

(Por item)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeio de TI.

09. Local de Entrega

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail cscor@treal.jus.br

10. Unidade Fiscalizadora

SSS/CSCOR/STI

11. Unidade Gestora

SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

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

15. Modalidade
Licitação

e

Tipo

de

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, §
3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto
Vide
Item 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):
Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER
SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"
Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER
SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)"
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de suporte para 05 licenças já pertencentes
ao TRE-AL, conforme tipos descritos no Item 1. Objeto, do software SQL
Navigator pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da assinatura do
contrato.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
O software SQL Navigator é utilizado pelas equipes de
suporte e desenvolvimento da Coordenadoria de Sistemas em todas as
atividades relacionadas com acesso, manutenção e recuperação de
informações do banco de dados principal do TRE-AL. Em face disso é
imprescindível que esta ferramenta esteja sempre atualizada.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Obter acesso a novas versões da ferramenta e acesso as
equipes de suporte, quando necessário.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
Por se tratar de plataforma de software, é de extrema
relevância a sua plena atualização para manter o ambiente menos vulnerável
às ameaças cibernéticas.
Adicionalmente são aplicadas melhorias ao produto de
maneira periódica e desta forma o contrato em tela permite o
acompanhamento desta evolução.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
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Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico
de TIC no sentido de garantir o funcionamento e a qualidade dos sistemas em
uso e dos dados armazenados.
Resolução TRE/AL nº 15.809/2017, Objetivo Estratégico 2, Viabilizar serviços
e soluções de TIC e está relacionado ao indicador 3: Índice de Disponibilidade
dos Serviços Essenciais de TIC
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) 0518892, encaminhado pela
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
(0533132) constantes neste Processo.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
Este termo tem como expectativa atender a demanda
prevista que corresponde à contratação de suporte para as 05 licenças do
TRE-AL
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que
pretendido pode ser fornecido por qualquer revenda Quest;

o

suporte

A Coordenadoria de Soluções Corporativas e suas unidades
subordinadas, não vislumbra alternativa imediata que não seja a contratação
de serviços credenciados pelo fabricante do software;
A alternativa passa necessariamente pela substituição
completa da solução utilizada atualmente, que pode requerer um
investimento
maior
na
aquisição
de
novas
licenças
e
na
adaptação/treinamento da equipe.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características específica
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
suporte por período determinado, podendo ou não ser renovado, portanto
não se caracteriza como serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
contratação.

A

vigência

do

suporte será

de

01

ano

a

contar

da

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos
Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de
licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
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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 serviço de informática.
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação de ambiente.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1.
O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de
suporte;
2.
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
definitivo;

o

pagamento

à

Contratada,

após

o

recebimento

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)
contratado.

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser

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,
em inglês;

ou

3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos,
conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;
22
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5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante
da
Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
6.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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, aderen
tes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informaç
ão do TRE/AL;
9.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, r
eferentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades de suporte.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
A contratação deverá:


Permitir a atualização imediata
diretamente do site do fabricante;

de

versões

do

software



Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso
da ferramenta.
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.
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Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1.
A forma de acesso à área de suporte do software devem ser
entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;
2.
A validade do contrato de suporte deve obedecer o detalhamento
técnico feito e terá seu tempo contado a partir da assinatura do
contrato;
3.
O
pagamento será
realizado, após emissão
definitivo pela unidade técnica competente do TRE/AL;

do

aceite

4.
Os serviços deverão atender rigorosamente a todas
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência;

as

5.
Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer
tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência.
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.
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 contacorrente 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:
1.
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
2.
Inexistência
de
fato
tenha concorrido o Fornecedor.

impeditivo

para

o

qual

2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será
24
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gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1.
Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação,
uma vez que o objeto se refere a contratação de suporte técnico e
atualização de software já pertencente ao TRE-AL.
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:
1.

Advertência:
1.
A Contratada será notificada formalmente em caso
de descumprimento de obrigação contratual e terá que
apresentar as devidas justificativas em um prazo de até
5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
2.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou
se entenda
serem
improcedentes
as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

2.

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

25

Minuta de edital de pregão alterada (0597117)

SEI 0002590-79.2019.6.02.8000 / pg. 182

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
3.
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
4.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
2.
As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item
1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa;
3.
O
valor
da
multa,
aplicada
após
o
regular
processo administrativo,
será
descontado
de
pagamentos
eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
4.
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)
Não se observam requisitos que possam influenciar na aquisição, já que é
previsto o suporte para licenças já em uso no TRE-AL.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, §
3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.
Maceió, 19 de agosto de 2019.

LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO
Coordenador
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2019.

À AJ-DG,
para análise da minuta alterada.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/09/2019, às 08:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597118 e o código CRC 23713B7D.
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Maceió, 20 de setembro de 2019.

Senhor Diretor-Geral,
Atendidas as recomendações apostas no ﬁnal do
Parecer nº 1.881 (0593611), seguem os presentes autos, para
ulteriores deliberações.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/09/2019, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597151 e o código CRC E37ACF4D.
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justiﬁcativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a
prestação de serviços de suporte para licenças de software SQL
Navigator for Oracle, tudo de acordo com requisição promovida pela
STI, nos termos da minuta 0597117, aprovada pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer AJ-DG nº
1881/2019 (0593611), após satisfeitas as diligências recomendadas.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/09/2019, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597428 e o código CRC 4F53D223.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0002590-79.2019.6.02.8000
: Secretaria de Tecnologia da Informação
: Autorização. Abertura Fase Externa de Licitação. Pregão Eletrônico. Licenças de software SQL Navigator for Oracle.

Decisão nº 3170 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Após instrução do feito, AUTORIZO a abertura da fase
externa do certame licitatório, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a
prestação de serviços de suporte para licenças de software SQL
Navigator for Oracle, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação, nos termos da
minuta 0597117, aprovada pela Assessoria Jurídica da DiretoriaGeral, por meio do Parecer nº 1881 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJDG (0593611) e Despacho da mesma Assessoria (0597151).
À Secretaria de Administração, para a divulgação do
competente instrumento convocatório, nos termos da minuta
constante no evento (0597117), e demais medidas cabíveis.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 22/10/2019, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612072 e o código CRC F1FD4AF3.
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2019.

À SLC, para cumprimento da Decisão 3170, da
Presidência (0612072).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/10/2019, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612538 e o código CRC 32F4D491.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019
PROCESSO Nº 0002590-79.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: 13 de novembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
prestação de serviços de suporte para licenças de software SQL Navigator for
Oracle, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia
da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de suporte
para as 05 (cinco) licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle,
conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.
2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a o início da prestação do serviço é de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de suporte deverão ser disponibilizados durante um
período de 12 (doze) meses.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
1

Edital do PE nº 70/2019 (0613898)

SEI 0002590-79.2019.6.02.8000 / pg. 190

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

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

estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
2
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para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º,
§ 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I deste
edital.
5.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem
nas
especificações
exigidas,
ou
anexos
não
solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições
materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital elas
3
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não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de
Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações
que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual
desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em
nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
4
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recebidas, as quais deverão estar em perfeita
especificações detalhadas no presente edital.

consonância

com

as

6.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
6.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada
e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.
6.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
7.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total de cada
item ofertado.
7.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
7.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
5
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7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores descritos abaixo, que representam uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores:
ITEM
01

02

DESCRIÇÃO
Suporte Licença SQL NAVIGATOR
FOR ORACLE PROFESSIONAL
EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL PACK.
Suporte Licença SQL NAVIGATOR
FOR ORACLE PROFESSIONAL
EDITION PER SEAT MAINTENANCE
RENEWAL.

QUANTIDADE

VALOR

2

7.786,94

3

9.924,33

8.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
8.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
8.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se
o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6
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10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF –
Habilitação Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de
Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação
de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento
habilitatório com data de validade expirada, o pregoeiro poderá
consultar o documento do licitante nos sítios das entidades
responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de
julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos à habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
10.4.
A
comprovação
da
regularidade
fiscal
das
licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
7
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para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item 10.4.1, serão inabilitados, não se
admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
8
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11.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta
não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo
último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via
chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto
licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens
com tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do
pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por
meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o
Sistema convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito,
ou não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5%
(cinco por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de
proposta e classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
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11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das
razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas
pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
10
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14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos
objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de pagamento, prazo de
entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
16.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
16.4.
Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
17.1.
O prazo para início da prestação dos serviços é de 30 (trinta) dias
consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail
ou ofício, o que ocorrer primeiro, de maneira eletrônica, através do e-mail:
cscor@tre-al.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto
licitado.
17.2.
O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas.
17.2.1.
Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.
17.2.2. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da
adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de
Recebimento Definitivo.
17.3.
Os produtos serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
11
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17.4.
O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou
recusando o item objeto do fornecimento.
17.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

17.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
17.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 18.
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
i. 0,5% (meio por cento) por dia, 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;
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Nota de Empenho; e
- No caso de atraso injustificado na prestação dos serviços por prazo
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração,
será aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
12
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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
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
18.11.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
18.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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18.13.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
18.14.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
18.15.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
18.16.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
19 - DO PAGAMENTO.
19.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços,
devendo a contratada atender 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 moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
14
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até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

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

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
22.1.

São obrigações da contratada:
15
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a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições
e especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades,
prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no
Contrato;
c) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação
dos produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa,
atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
d) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e
fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e
condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável
Técnico da Administração sobre mudanças nos dados para contato
com a Central de Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo representante da Administração, referentes a
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da
garantia;
g) 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;
j) 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.
k) 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;
l) 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;
m) 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;
16
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n) 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;
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que
sejam compatíveis com o regime de Direito Público.
23 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o
certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
17
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24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 21227764/7765.
24.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
24.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso
de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).
24.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

02. Quantidade
03. Resumo da Especificação do
Objeto
04. Valor Estimado

Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL
Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK
(PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"
Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL
Navigator for Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART
NUMBER: PRO-NAV-PS)"
Item 01 - 02 licenças.
Item 02 - 03 licenças
Contrato de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do
SQL Navigator for Oracle pelo período de 01 ano.
O constante do Item 8 do Edital.

05. Justificativa

O SQL Navigator é uma ferramenta de qualidade reconhecida pelo
mercado e que possui funcionalidades que atendem a todas as
necessidades atuais das equipes de desenvolvimento e suporte
desta Coordenadoria. A sua substituição implicaria em exigir da
equipe uma nova etapa de treinamento e adequação das rotinas
de trabalho, o que além de demandar bastante tempo poderia
gerar custos extras ao TRE.

06. Prazo de Entrega

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos
após assinatura da nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária

(Por item)
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeio de TI.

09. Local de Entrega

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail cscor@treal.jus.br

10. Unidade Fiscalizadora

SSS/CSCOR/STI

11. Unidade Gestora

SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

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

13. Prazo de Pagamento

Vide
19
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Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, §
3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
Vide
14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade
Licitação

e

Tipo

de

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, §
3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto
Vide
Item 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):
Item 01 - Contrato de suporte para 02 licenças do software SQL Navigator for
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER
SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK (PART NUMBER: PRO-NAV-KS)"
Item 02 - Contrato de suporte para 03 licenças do software SQL Navigator for
Oracle do tipo "SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER
SEAT MAINTENANCE RENEWAL (PART NUMBER: PRO-NAV-PS)"
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de suporte para 05 licenças já pertencentes
ao TRE-AL, conforme tipos descritos no Item 1. Objeto, do software SQL
Navigator pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da assinatura do
contrato.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
O software SQL Navigator é utilizado pelas equipes de
suporte e desenvolvimento da Coordenadoria de Sistemas em todas as
atividades relacionadas com acesso, manutenção e recuperação de
informações do banco de dados principal do TRE-AL. Em face disso é
imprescindível que esta ferramenta esteja sempre atualizada.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Obter acesso a novas versões da ferramenta e acesso as
equipes de suporte, quando necessário.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
Por se tratar de plataforma de software, é de extrema
relevância a sua plena atualização para manter o ambiente menos vulnerável
às ameaças cibernéticas.
Adicionalmente são aplicadas melhorias ao produto de
maneira periódica e desta forma o contrato em tela permite o
acompanhamento desta evolução.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
20
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Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico
de TIC no sentido de garantir o funcionamento e a qualidade dos sistemas em
uso e dos dados armazenados.
Resolução TRE/AL nº 15.809/2017, Objetivo Estratégico 2, Viabilizar serviços
e soluções de TIC e está relacionado ao indicador 3: Índice de Disponibilidade
dos Serviços Essenciais de TIC
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) 0518892, encaminhado pela
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares
(0533132) constantes neste Processo.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
Este termo tem como expectativa atender a demanda
prevista que corresponde à contratação de suporte para as 05 licenças do
TRE-AL
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que
pretendido pode ser fornecido por qualquer revenda Quest;

o

suporte

A Coordenadoria de Soluções Corporativas e suas unidades
subordinadas, não vislumbra alternativa imediata que não seja a contratação
de serviços credenciados pelo fabricante do software;
A alternativa passa necessariamente pela substituição
completa da solução utilizada atualmente, que pode requerer um
investimento
maior
na
aquisição
de
novas
licenças
e
na
adaptação/treinamento da equipe.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características específica
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
suporte por período determinado, podendo ou não ser renovado, portanto
não se caracteriza como serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
contratação.

A

vigência

do

suporte será

de

01

ano

a

contar

da

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos
Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de
licitação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de serviço, é pela contratação por licitação via pregão.
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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 serviço de informática.
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação de ambiente.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1.
O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de
suporte;
2.
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
definitivo;

o

pagamento

à

Contratada,

após

o

recebimento

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)
contratado.

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser

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,
em inglês;

ou

3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos,
conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;
22
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5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante
da
Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
6.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

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, aderen
tes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informaç
ão do TRE/AL;
9.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, r
eferentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades de suporte.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
A contratação deverá:


Permitir a atualização imediata
diretamente do site do fabricante;

de

versões

do

software



Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso
da ferramenta.
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.
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Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1.
A forma de acesso à área de suporte do software devem ser
entregues por meio eletrônico diretamente à unidade demandante;
2.
A validade do contrato de suporte deve obedecer o detalhamento
técnico feito e terá seu tempo contado a partir da assinatura do
contrato;
3.
O
pagamento será
realizado, após emissão
definitivo pela unidade técnica competente do TRE/AL;

do

aceite

4.
Os serviços deverão atender rigorosamente a todas
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência;

as

5.
Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer
tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência.
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.
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 contacorrente 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:
1.
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
2.
Inexistência
de
fato
tenha concorrido o Fornecedor.

impeditivo

para

o

qual

2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será
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gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1.
Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação,
uma vez que o objeto se refere a contratação de suporte técnico e
atualização de software já pertencente ao TRE-AL.
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:
1.

Advertência:
1.
A Contratada será notificada formalmente em caso
de descumprimento de obrigação contratual e terá que
apresentar as devidas justificativas em um prazo de até
5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
2.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou
se entenda
serem
improcedentes
as
justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

2.

Multa de:
1.
0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de
Empenho ou instrumento contratual, no caso de atraso
injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a
20 (vinte) dias corridos;
1.
No caso de atraso injustificado na entrega do
s bens
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a m
ulta de 10% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual; e
2.
No
caso de atraso injustificado na entrega do bem por
prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade 20% sobre o valor da Nota de
Empenho ou instrumento contratual, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver,
ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;
2.
10% sobre o valor constante da Nota de Empenho
ou instrumento contratual, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
3.
20% sobre o valor da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
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3.
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
4.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
2.
As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item
1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa;
3.
O
valor
da
multa,
aplicada
após
o
regular
processo administrativo,
será
descontado
de
pagamentos
eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
4.
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)
Não se observam requisitos que possam influenciar na aquisição, já que é
previsto o suporte para licenças já em uso no TRE-AL.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, §
3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.
Maceió, 19 de agosto de 2019.

LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO
Coordenador
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

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

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

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não
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EDITAL Nº 77 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019

PROCESSO Nº 0002590-79.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data: 13 de novembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
– TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar
possa,
que
realizará
licitação
na
modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços de suporte para
licenças de software SQL Navigator for Oracle, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Uniﬁcado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
s up or t e para as 05 (cinco) licenças existentes no TRE-AL do SQL
Navigator for Oracle, conforme especiﬁcações descritas no Anexo I deste
edital.
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2 – DOS PRAZOS.
2.1.
O prazo máximo para a o início da prestação do serviço é de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro.
2.2.
Os serviços de suporte deverão ser disponibilizados durante um
período de 12 (doze) meses.
3 - DA PARTICIPAÇÃO.
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.
3.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3 .2 .1 . A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.3.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
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3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
3.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
cheﬁa e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
4.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
4.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
4.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
5.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
5.2.

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
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eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
5.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br
e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
5.3.1.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
5.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 do edital;
b) descrição de cada item ofertado, de acordo com o Anexo I deste edital.
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especiﬁcações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especiﬁcações constantes no
edital, sob pena de desclassificação.
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiﬁcações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
5.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 10.1.
5.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
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5.5.
As declarações referidas no subitem 11.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat , pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
5 .6 .
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
5.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo,
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior
mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de
(sessenta) dias.

60
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5.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições
constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre,
as descrições constantes neste edital.
5.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
5.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
5.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
6.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
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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 considerando o valor total de
cada 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.
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7.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
7.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
8.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço por item, decidindo sobre a aceitação do preço
obtido.
8.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores descritos abaixo, que representam uma média das
várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vinculam a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores:

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR

01

Suporte Licença SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER
SEAT MAINTENANCE RENEWAL PACK.

2

7.786,94

02

Suporte Licença SQL NAVIGATOR FOR
ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER
SEAT MAINTENANCE RENEWAL.

3

9.924,33

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.
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8.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
10 - DA HABILITAÇÃO.
10 .1.
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualiﬁcação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line ” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se
tratar de prestação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:
c . 1 ) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
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anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
10.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat ”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat ” a nova data
e horário para a continuidade da mesma.
1 0 . 4 .
A comprovação da regularidade ﬁscal das licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
ﬁscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
10.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.
10.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
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facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1. e no item
10.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
10.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.8.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
11.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.1.1.
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.1.2.
O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
11.1.3.
Para identiﬁcação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identiﬁcará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não
seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
11.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve
uma empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o
sistema selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à
oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via
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chat , informando quais os itens terão desempate no lance.
11.3.
Para efeito do disposto no item 11.1, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classiﬁcada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para
viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais
características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do chat ,
convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra
em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classiﬁcada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema
convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classiﬁcação dos fornecedores para ﬁns de aceitação. Não havendo êxito, ou
não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante,
prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identiﬁcadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco
por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, deﬁnindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classiﬁcado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta
e classificação final dos fornecedores participantes.
11.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
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12.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@treal.jus.br.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
12.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida
e publicada nova data para realização do certame.
12.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data ﬁxada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.
13- DOS RECURSOS.
13.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
13.2.
O Pregoeiro informará, via chat , o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
13.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de
recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão
ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
13.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
13.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no
prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso
e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
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14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
14.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
15.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as
especiﬁcações dos objetos, inclusive marca e modelo, valor, prazo de
pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
16.2.
A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
16.3.
Antes da contratação será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
16.4.
Se o licitante vencedor não ﬁzer a comprovação referida no item
anterior ou recusar-se a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
17.1.
O prazo para início da prestação dos serviços é de 30 (trinta) dias
consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho por email ou ofício, o que ocorrer primeiro, de maneira eletrônica, através do e-mail:
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cscor@tre-al.jus.br para aceitação e consequente recebimento do objeto
licitado.
1 7 . 2 .
O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento
provisório, que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as
especificações técnicas.
1.

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

1.

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

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

1.

0,5% (meio por cento) 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;

- No caso de atraso injustiﬁcado na prestação dos serviços por prazo superior
a
20
(vinte)
dias
corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o valor
da Nota de Empenho; e
- No caso de atraso injustiﬁcado na prestação dos serviços por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será
aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida;
iii. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
18.2.
O cometimento reiterado de atrasos injustiﬁcados dos prazos
previstos para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no
cancelamento do instrumento de fornecimento com a Contratada.
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
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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.
18.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

18.13.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
18.14.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
18.15.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/1993 e
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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.
1 9 .6 .
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
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pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I = 0,0001644

I= (6/100)
365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
19.7.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de
direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
20.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da
Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação).
20.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
21.1.

1.

São obrigações do contratante:

Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
22.1.

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

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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) 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.
k) 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;
l)
Manter durante a execução do contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade ﬁscal e
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da
contratação;
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m) 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;
n) 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;
o ) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
23 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
23.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de
preferência estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
24.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar
o certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em
parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
24.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
24.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
24.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
24.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
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24.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
24.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
24.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
24.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
24.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 23.9, no
caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
24.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

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

Maceió/AL, 23 de outubro de 2019.
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Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0613898.

Em 25 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/10/2019, às 08:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613901 e o código CRC 310E5523.
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Seção 3

ISSN 1677-7069

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº 0003410-10.2017.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.014.11.2017 ao
Contrato nº 04.014.10.2017; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP, CNPJ nº 00.662.315/0001-02; Objeto: alteração
do veículo de comunicação utilizado para publicação de avisos de editais de licitação e
matérias afins; Fundamento Legal: art. 65, II, "b", da Lei n.º 8.666/93; Data de assinatura:
23/10/2019; Vigência: a partir da data da assinatura; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico nº 019/2017; Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior,
Diretor-Geral, e pela Contratada, Sr. Celso Kishimoto, Sócio.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0002590-79.2019. Objeto: Prestação de serviços de suporte para as 05 (cinco)
licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle, conforme especificações
descritas no Anexo I do edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 25/10/2019 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00070-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SEI Nº 0038866-84.2018.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 3.623 de 13/08/2019, torna público que
o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 004/2019, para prestação de serviços técnicos
especializados em TI para Sistemas Operacionais Microsoft, abrangendo implementação,
manutenção, suporte e administração desse ambiente, adjudicado o lote à empresa NTL
NOVA TECNOLOGIA LTDA no valor total mensal de R$ 10.706,24.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 23/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2019 - UASG 70011

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

Nº Processo: 0007384-46.2019. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00071-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 13/11/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019
PROCESSO SEI Nº 0012776-05.2019.4.03.8000 - UASG 90029
Objeto: Aquisição de envelopes de plástico para sedex, produzido em polietileno oxibiodegradável. Obtenção do edital: a partir de 25/10/2019, às 14h00, nos endereços
eletrônicos
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/
e
www.comprasgovernamentais.gov.br ou na Divisão de Compras e Licitações, situada na
Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP
01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1674/1074/1072, das 11h00 às
19h00. Abertura da Sessão: 12/11/2019, às 11h00, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 23/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 - UASG 70011

São Paulo, 23 de outubro de 2019.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Nº Processo: 0008297-28.2019. Objeto: Contratação de empresa para confecção de
medalhas (item 1) , botons de lapela (item 2) e diplomas (item 3), conforme especificações
e condições assentadas nos ANEXOS I-A e I-B deste edital.. Total de Itens Licitados: 3.
Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00072-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 14/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019-RP
PROCESSO SEI Nº 0031920-96.2018.4.03.8000
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações de empresa especializada em
fornecimento com ou sem instalação, prestação de serviços de remoção, retirada simples,
reinstalação e lustração de divisórias nobres, em painéis autoportantes e acabamento em
madeira de lei certificada tipo freijó, com tratamento acústico e miolo de lã de vidro, com
fornecimento de materiais. Obtenção do edital: 28/10/2019, a partir de 14h00, no
endereço eletrônico http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de
Compras e Licitações, situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela
Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 30121072/3/4, das 11h00 às 19h00. Recebimento das propostas: até 13/11/2019, às 11h30, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 13/11/2019, às
11h30.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 24/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0007514-36.2019. Objeto: Registro de Preços de material permanente mobiliário (armários), conforme quantidades e especificações descritas no Edital e seus
Anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida
Aristeu
de
Andrade,
Nº
377,
Farol
Maceió/AL
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00073-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/11/2019 às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

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

PROCESSO SEI Nº 0040053-30.2018.4.03.8000
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enlace
dedicado de acesso ponto a ponto em camada dois (Lan to Lan), via fibra, através de link
de 1 Gbps, Full Duplex, com banda 100%, para integração da Justiça Federal da 3ª Região
ao Ponto de Troca de Tráfego de São Paulo - IX.br - SP. Obtenção do edital: a partir de
28/10/2019,
às
14h00,
no
endereço
eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1674/1074/1072, das
11h00 às 19h00. Recebimento das propostas: até 13/11/2019, às 11h30, no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 13/11/2019, às 11h30.

(SIASGnet - 24/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0007514-36. Objeto: Registro de Preços de material permanente - mobiliário
(mesas e cadeiras), conforme quantidades e especificações descritas no Edital e nos seus
Anexos.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida
Aristeu
de
Andrade,
Nº
377,
Farol
Maceió/AL
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00074-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 25/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/11/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
GIOVANI RINALDI
Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019

(SIASGnet - 24/10/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2019 - UASG 70011

PROCESSO SEI Nº 0040875-82.2019.4.03.8000
Objeto: Aquisição de copo descartável para água.
Obtenção do edital: 28/10/2019, a partir das 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1674/1074/1075, das
11h00 às 19h00. Recebimento das propostas: até 13/11/2019, às 11h00, no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 13/11/2019, às 11h00.

Nº Processo: 0008110-20.2019. Objeto: Aquisição de material permanente - tela de
projeção portátil, conforme especificações descritas no Anexo do Edital.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 25/10/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115-00075-2019. Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/11/2019 às 14h30 no site
www.comprasnet.gov.br.

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
ALEX YORIOKA
Pregoeiro

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

(SIASGnet - 24/10/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019

Processo Administrativo SEI nº 0003031-60.2019.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente, no exercício da
Presidência do TRE/AL, homologou, em 22/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 47/2019,
cujo objeto é o Registro de Preços de material permanente - mobiliário (estações de trabalho) para
os Cartórios Eleitorais do TRE-AL, que foi adjudicado às empresas: a)AVANTTI MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA., CNPJ Nº 13.653.008/0001-07, vencedora do Item 1, pelo valor unitáriode R$
880,00, para aquisição de 45 u nidades, totalizando R$ 39.600,00 e b)GALFLEX SOLUÇÕES EIRELI,
CNPJ Nº 00.631.479/0001-64, vencedora do Item 2, pelo valor unitário de R$ 840,00, para aquisição
de 15 unidades, totalizando R$ 12.600,00, convocando as empresas para a assinatura da Ata de
Registro de Preços, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá torna
pública

a

HOMOLOGAÇÃO

do

pregão

eletrônico

nº

09/2019

(0000691-

19.2019.6.03.8000) que tem por objeto o registro de preços para eventual e futura
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (Processamento de Dados).

Maceió/AL, 24 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019102500201

Nº 208, sexta-feira, 25 de outubro de 2019

Macapá-AP, 23 de outubro de 2019.
ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA

201

Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0613905)

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

SEI 0002590-79.2019.6.02.8000 / pg. 245

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2019.

À CPREG,
Ao Pregoeiro, após publicação do Aviso de
Licitação no DOU e do Edital no Portal da Transparência,
para realização do certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/10/2019, às 08:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613908 e o código CRC 9FBCF7D1.

0002590-79.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0613908

0613908v1
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Proposta
Comercial
Referência novembro /2019

Cliente: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –
TRE/AL.

OBJETO: Prestação de serviços de suporte
para as 05 (cinco) licenças existentes no TRE AL do SQL Navigator for Oracle.

Olinda/PE

Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1038 - Sl 03 - Bairro Novo - Olinda/PE CEP: 53.030-010
CNPJ: 12.007.998/0001-35 - Fone: +55 81 3257-5110 | E-mail: gestao.licitacao@pisontec.com

Proposta EMPRESA PISONTEC COMÉRCIO - ITEM 02 (0622194)
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Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL
Pregão Eletrônico N°:70/2019
Processo Nº: 0002590-79.2019.6.02.8000
Ilmo(a) Senhor(a) – Pregoeiro(a)
Prezado(a) Senhor(a),

A empresa Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI,
inscrita no CNPJ 12.007.998/0001-35 com sede a Av. Presidente Getúlio Vargas, 1038 SL 3 – Bairro
Novo – Olinda – PE - CEP. 53.030-010, por seu representante legal submete a proposta, conforme
solicitação do Edital.
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o serviço
objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
O preço global para execução do objeto da Licitação em referência é de R$8.449,98(Oito mil
quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação.

Olinda, 13 de novembro de 2019.
Carla Patricia Carvalho da Silva
Representante Legal
Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI
RG: 3.695.682
CPF: 855.883.004-59
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1 – Pisontec Solutions
A Pisontec Comercio é uma é uma integradora de soluções e serviços de TI especializada em
infraestrutura, licenciamento de software, outsourcing e consultoria. Monitora e gerencia o ambiente
de TI de seus principais clientes através de um Centro de Operações com profissionais certificados.
Focados em soluções consultivas e diferenciadas, prezamos sempre pela excelência no atendimento
e na resolução dos problemas enfrentados por nossos clientes.
Representamos fabricantes conceituados, atuando como um parceiro estratégico em cada um
desses fabricantes. Mantém unidades de negócios especializadas em Infraestrutura, Mobilidade,
Segurança e Cloud e apostamos na certificação e capacitação de nossos profissionais para
diferenciar-se no mercado e prestar serviços que superem as expectativas de seus clientes.
Somos uma empresa de serviços e de soluções de infraestrutura de TI especializada em construir
projetos inovadores e fornecer as melhores soluções para nossos clientes.
Fundada em Pernambuco, possui escritório em Recife e uma estrutura preparada para atender todo
o país. Hoje, além de Pernambuco e São Paulo, atuamos no Rio grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Tocantins e Rondônia.

Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1038 - Sl 03 - Bairro Novo - Olinda/PE CEP: 53.030-010
CNPJ: 12.007.998/0001-35 - Fone: +55 81 3257-5110 | E-mail: licitacao@pisontec.com.br
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1.1 NOSSAS SOLUÇÕES:
1.1.1 Sistemas Computacionais:
Consultoria

especializada

em

sistemas

operacionais

de

servidores

comporativos (Microsoft, AIX e sistemas UNIX);
1.1.2 Gerenciamento de Informações:
Consultoria especializada em sistemas de gerenciamento de banco de dados,
soluções com SQL Server, Oracle, DB2 e PostgreeSQL;
1.1.3 Gerenciamento de Backup:
Consultoria especializada em gerenciamento e coadministração de ambiente de
backup, implantação e restruturação de ambientes;
1.1.4 Gerenciamento de ambientes virtualizados:
Consultoria especializada no gerenciamento e implantação de ambientes virtuais.
Em plataformas VMware e Hyper-V, Soluções VDI, Datacenter e infraestrutura em
nuvem;
1.1.5 Gerenciamento de Ativos de TI:
Controle de inventário, monitoramento de ativos e de desempenho;
1.1.6 Soluções de Alta disponibilidade:
Consultoria

e

desenvolvimento

de

projetos

para

Datacenter

em

alta

disponibilidade, com ambientes replicados, alta disponibilidade de Storage, MS
Windows Clusters, Oracle-RAC, armazenamento em nuvem, entre outros;
1.1.7 Soluções de Helpdesk e Outsourcing:
Consultoria com outsourcing e Helpdesk, com uma equipe de especialista que atua
dentro das melhores práticas de TI do mercado, regidas pelas normais ITIL, COBIT
e BSC;
1.1.8 Segurança em TI:
Consultoria em segurança da informação, soluções em firewall, IDS, Antivírus
corporativo.

Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1038 - Sl 03 - Bairro Novo - Olinda/PE CEP: 53.030-010
CNPJ: 12.007.998/0001-35 - Fone: +55 81 3257-5110 | E-mail: licitacao@pisontec.com.br
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1.2 – Termo de Apresentação da Proposta
Razão Social
CNPJ
Endereço
E-mail
Representante Legal

ITEM

2

Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI
12.007.998/0001-35
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1038 – Sala 03 CXPST 118 – Bairro
Novo – Olinda/PE - Cep: 53.030 - 010
gestao.licitacao@pisontec.com/licitacao@pisontec.com.br/
Carla Patrícia Carvalho da Silva/ RG: 3.695.682 CPF:855.883.004-59

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Suporte Licença SQL NAVIGATOR
PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
RENEWAL.

Un

Qtd

Valor
Unitário

Un

03

R$ 2.816,66

Valor
Total

FOR ORACLE
MAINTENANCE
R$8.449,98

Marca: Quest
Modelo: SQL Navigator
VALOR TOTAL GERAL: R$ 8.449,98(Oito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito
centavos)
VALIDADE DA PROPOSTA:60 (sessenta) dias.
PRAZO DE ENTREGA:30(trinta) dias corridos.
PAGAMENTO: Em até 10(dez) dias.

Olinda, 13 de novembro de 2019.
Carla Patricia Carvalho da Silva
Representante Legal
Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI
RG: 3.695.682
CPF: 855.883.004-59

Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1038 - Sl 03 - Bairro Novo - Olinda/PE CEP: 53.030-010
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1.3 – Dados cadastrais
Razão Social

Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI

CNPJ

12.007.998/0001-35

Representante
Legal
Profissão

Carla Patricia Carvalho da Silva
CPF nº 855.883.004-59, RG nº 3.695.682
Analista Sênior de Qualidade

Inscrição Estadual

0401871-01

Inscrição Municipal

090588-7

Endereço

Av. Presidente Getúlio Vargas, 1038 – Sala 03 CXPST 118 – Bairro Novo
– Olinda/PE - Cep: 53.030 - 010
gestao.licitacao@pisontec.com/
licitacao@pisontec.com.br/qualidade@pisontec.com.br
Banco do Brasil / Agência 1836-8 / Conta Corrente 237175-8

E-mail
Dados da Conta:
Telefone geral

(81) 3257-5110
(81) 9.8389-2210

Olinda, 08 de novembro de 2019.
Carla Patricia Carvalho da Silva
Representante Legal
Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI
RG: 3.695.682
CPF: 855.883.004-59

Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1038 - Sl 03 - Bairro Novo - Olinda/PE CEP: 53.030-010
CNPJ: 12.007.998/0001-35 - Fone: +55 81 3257-5110 | E-mail: licitacao@pisontec.com.br
8
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PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Razão Social

Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI

CNPJ

12.007.998/0001-35

Endereço

Av. Presidente Getúlio Vargas, 1038 – Sala 03 CXPST 118 – Bairro Novo
– Olinda/PE - Cep: 53.030 - 010
gestao.licitacao@pisontec.com/
licitacao@pisontec.com.br/qualidade@pisontec.com.br
(81) 3257-5110
(81) 9.8389-2210

E-mail
Telefone geral

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
Nome
Carla Patricia Carvalho da Silva
Cargo

Analista Sênior de Qualidade

Nacionalidade

Pernambuco/Brasil

Estado Civil

Viúva

Profissão

Analista Sênior de Qualidade

Endereço

Rua do Hospício, Boa Vista, Recife – PE.

Fone/Email

(81)3257-5110

Cart. Identidade e
Orgão Expedidor

RG: 3.695.682 SDS/PE

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA
Banco
Banco do Brasil
Agência

Agência 1836-8

Conta

Conta Corrente 237175-8
Olinda, 13 de novembro de 2019.
Carla Patricia Carvalho da Silva
Representante Legal
Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI
RG: 3.695.682
CPF: 855.883.004-59

Anexo EMPRESA PISONTEC COMÉRCIO - DADOS CADASTRAIS (0622196)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.

Senhor Coordenador,
Solicito
a
análise
técnica
das
propostas
apresentadas
pelas
Empresas
Formato
Projetos
e
Desenvolvimento de Sistemas Ltda - Item 01 (evento 0622160)
e Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informática
- Item 02 (evento 0622194).
Informo que a sessão será suspensa, retornando
amanhã, dia 14/11/2019, às 15 horas.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/11/2019, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622200 e o código CRC DCE14EBB.
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Despacho PREG 0622200

0622200v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Após análise das propostas apresentadas, informo
que, apesar de os itens cotados nas duas propostas atenderem
aos requisitos presentes no termo de referência, nenhuma
delas deixa claro que as as propostas atedem ao item 2.10, do
Edital do PE nº 70/2019 (0613898), que transcrevo abaixo:
2.10 Vigência - A vigência do suporte será de 01 ano a contar da
contratação.

Desta forma, antes de concluir a análise, solicito
que às empresas sejam instadas a conﬁrmar o atendimento
deste requisito.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 13/11/2019, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622358 e o código CRC 9C3B7206.
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Despacho CSCOR 0622358

0622358v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2019.

Senhor Coordenador,
Conforme o despacho exarado por V.Sª., solicitei os
pronunciamentos das Empresas Formato Projetos e
Desenvolvimento de Sistemas Ltda e Pisontec Comércio e
Serviços em Tecnologia da Informática, as quais conﬁrmam
que a vigência do suporte será de 01 (um) ano a contar da
publicação, conforme evento 0622972.
Aguardo o pronunciamento dessa unidade.
Atenciosamente.
PREGOEIRO
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 14/11/2019, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622974 e o código CRC 303E44C5.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2019.

Senhor Pregoeiro,
Com a conﬁrmação do prazo de vigência do suporte
presente no Despacho PREG 0622974, conﬁrmo que as
propostas atendem aos requisitos presentes no Termo de
Referência.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 14/11/2019, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622999 e o código CRC 5E62FCB5.
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Anexo NÍVEL DE CREDENCIAMENTO - EMPRESA FORMATO PROJETOS (0623359)
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Anexo NÍVEL DE CREDENCIAMENTO EMPRESA PISONTEC COMÉRCIO (0623364)
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Anexo CADIN - EMPRESA PISONTEC COMÉRCIO (0623367)
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p~¯~a~a¤~¯ä~aZ[sR\YWUUrQ\Y
Ã[Vs\VÄWYs[YWRWÅÆ\aZz{x|y{}v{a¯aaÇa³²a
~§~¯a«aahhhá ´aaga«È²«
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dNwsPM/vPMwNkNlPM/\]^_`a]/L^]bca]d/c/ecdcfg]hgi_cfa]/ec/didac_`d/hae`z/{fLbT{L\Y
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L[M[/Lid]fac{/{]_c^{i]/c/dc^gi{]d/c_/ac{f]h] i`/e`/if\]^_`{`/j/dMp[r/hQkQm[wmNz/P[
m[MlN~/g~d/vPQ/[/xMQqNQM[/k[uuQvQk[l[/x[M[/NumN/QmNq~/LPM/vPM[/l[/NOQu[P/lP/LMNOP/cNmMwQkP/N
clQm[z/lNyNqPu/noNumQPw[M/uPMN/[/xPuuQQQl[lN/lN/wNOPkQ[P/lN/y[PMNu~/eNum[/vPMq[z/t/P/uNo
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P[/m[MlN
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if\]^_`{`z/{fLbT{L\Y/RU~VV~WWZTVVVRjSz/NwyQPo/P/[wNP/x[M[/P/mNq/U~
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P/xMPwowkQ[qNwmP/lN/g~d/no[wmP/[P/uPQkQm[lP/xN[/owQl[lN/MNnoQuQm[wmN~/]MQO[lP~
L[M[/\]^_`a]/L^]bca]d/c/ecdcfg]hgi_cfa]/ec/didac_`d/hae`/j/dMp[r/hQkQm[wmNz/uPQkQmP/P
xMPwowkQ[qNwmP/lN/g~d/no[wmP/[P/uPQkQm[lP/xN[/owQl[lN/MNnoQuQm[wmN~/]MQO[lP~
L[M[/\]^_`a]/L^]bca]d/c/ecdcfg]hgi_cfa]/ec/didac_`d/hae`/j/dMup[ur/hQkQm[wmNuz
MNmPMw[MNqPu/[P/ks[m/u/R/sPM[u~
L[M[/\]^_`a]/L^]bca]d/c/ecdcfg]hgi_cfa]/ec/didac_`d/hae`/j/dMp[r/hQkQm[wmNz/uPQkQmP/P
xMPwowkQ[qNwmP/lN/g~d/no[wmP/[P/uPQkQm[lP/xN[/owQl[lN/MNnoQuQm[wmN~/]MQO[lP~
dM~/LMNOPNQMPz/[/\PMq[mP/ec{h`^`/noN/[/yQOwkQ[/lP/uoxPMmN/uNM}/lN/VR/[wP/[/kPwm[M/l[
kPwmM[m[P~
L[M[/Lid]fac{/{]_c^{i]/c/dc^gi{]d/c_/ac{f]h] i`/e`/if\]^_`{`/j/dMp[r/hQkQm[wmNz/uPQkQmP
P/xMPwowkQ[qNwmP/lN/g~d/no[wmP/[P/uPQkQm[lP/xN[/owQl[lN/MNnoQuQm[wmN~/]MQO[lP~
P[/m[MlNz/[/LQuPwmNk/{PwvQMq[/noN/[/yQOwkQ[/lP/uoxPMmN/uNM}/lN/VR/[wP~
dMup[ur/hQkQm[wmNuz/kPwuQlNM[wlP/P/[y[w[M/l[/sPM[/N/[/QqxPuuQQQl[lN/l[/owQl[lN/MNnoQuQm[wmN
M[mQvQk[M/[/kPwvPMqQl[lN/l[u/xMPxPum[u/Nwk[qQws[l[uz/QwvPMq[qPu/[/wNkNuuQl[lN/lN/uouxNwuP/lP
xMNuNwmN/LMNOP/cNmMwQkPzMNmPMw[wlP/wP/lQ[/RWTRRTUVRWz/u/WYVV/sPM[u/l[/q[ws~
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6859 - TRE-AL/PRE/PREG

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

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

SIM

NÃO EVENTOS/OBS
0623376

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

0623377

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

NÃO OCORREU

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

ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições
daquelas previstas no edital?

diferentes

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

X

JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

X

NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
X
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?
8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
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bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?
9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital?

OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTOS 0622358 E 0622999.

X

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- X
se adequada?
IV- JULGAMENTO
CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

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

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

X

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

15.3 - RECEITA FEDERAL

X

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

X

EMPRESA PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - 0623362

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

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

17 – Consta consulta ao Cadin?

EMPRESA FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA - 0623356

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15.

X

X

X

EMPRESA FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA - 0623358
EMPRESA PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - 0623363
EMPRESA FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA - 0623361
EMPRESA PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - 0623367

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?
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EMPRESA FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA - 0623409

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

X

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
X
proposta;

CONFORME ITEM 18.1

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

CONFORME ITEM 18.1

EMPRESA PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - 0623411

X

EMPRESA FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA - 0623360

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

X

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

EMPRESA PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - 0623366

CONFORME ITEM 18.5

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

X

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

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

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

X

NÃO OCORREU RECURSO

0623389

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

NÃO OCORREU RECURSO

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

NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
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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
X
licitante vencedor?

0623390

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

NÃO OCORREU RECURSO

Propostas:

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

EMPRESA FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA - 0622194
x

EMPRESA PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA - 0622194
Resultado Fornecedor - 0623387

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 19/11/2019, às 11:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623413 e o código CRC 68E57941.

0002590-79.2019.6.02.8000

0623413v8

Informação 6859 (0623413)

SEI 0002590-79.2019.6.02.8000 / pg. 316

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0002590-79.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS
PROPOSTA DE RENOVAÇÃO. CONTRATO DE SUPORTE PARA AS LICENÇAS JÁ PERTENCENTES AO TRE-AL DO SOFTWARE SQL
:
NAVIGATOR

Parecer nº 2444 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 70/2019
Objeto: Contratação de suporte para as licenças já
pertencentes ao TRE-AL do software SQL Navigator pelo prazo de 1
(um) ano, conforme Documento de Oﬁcialização de Demanda - DOD
14 (0518892), da Secretaria de Tecnologia da Informação
e especiﬁcações descritas no Anexo I, do Edital Nº 77/2019, Pregão
nº 70/2019 (0613901).
Licitantes vencedores:(Resultado: 0623387)
1. FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA., CNPJ Nº 03.617.079/0001-92, com valor total
negociado de R$ 7.780,00 (sete mil setecentos e oitenta reais).
2.
PISONTEC
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
EM
TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, CNPJ Nº 112.007.998/0001-35,
com melhor lance no total de R$ 8.449,98 (oito mil quatrocentos e
quarenta e nove reais e noventa e oito centavos).
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 5.450/2005 e nº 7.982/2013, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666, de 21/06/93.
Recomendamos o envio dos autos à Diretoria Geral para
contrinuidade do feito.

Maria José Costa da Silva
Assistente II - ACAGE

De acordo. À Diretoria-Geral.
Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO

Registro de preços: SIM ( ) NÃO ( X )
Objeto: Contratação de suporte para as licenças já
pertencentes ao TRE-AL do software SQL Navigator pelo prazo de 1
(um) ano, conforme Documento de Oﬁcialização de Demanda - DOD
14 (0518892), da Secretaria de Tecnologia da Informação
e especiﬁcações descritas no Anexo I, do Edital Nº 77/2019, Pregão
nº 70/2019 (0613901).
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Datas
Início do procedimento: 29/03/2019

Licitação: 13/11/2019.

I - Fase interna

Sim Não Evento/obs.
DOD (0518892)

1 - Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado?

X

Estudos Prelimiares (0533132)
Termo de Referência (0582841)
Edital (0613901)

2 - A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X

3 - O objeto solicitado é considerado bem ou serviço
comum?

X

4 - Existe termo de referência com indicação do objeto de
forma precisa, suficiente e clara, observando a vedação de
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua
realização?

X

DOD (0518892)
Estudos Preliminares (0533132)

TR (0582841) - ajustado
(0547567) - Anexo ao edital

Cotação/propostas: (0586106, 0587273,
0588020).

5 - Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se
noção dos preços praticados, com a juntada da respectiva
planilha e informação do Setor de Compras, conforme o
caso?

X

6 - Houve a devida reserva de crédito orçamentário (não se
aplica no caso de registro de preços)?

X

Pré-empenho 476 (0589638)

7 - O termo de referência foi aprovado pela autoridade
competente (SAD)?

X

SAD - (0590091)

8 - O edital e a minuta do contrato foram devidamente
analisados pela Assessoria jurídica?

X

9 - Houve a divulgação da intenção de registro de preços
(IRP)?
10 - Consta autorização da abertura do processo licitatório
pelo Ordenador de Despesas?
11 - Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada da
cópia da Portaria de sua nomeação?
II - Fase externa

Planilhas (0588068, 0588072)
Informação 5240 (0588074)

X

Parecer 1881 (0593611)
Despacho (0597151)

Comprasnet (0613903)

X

X

Decisão PRE nº 3170 (0612072)

Portaria 120/2019 (0617228)

Sim Não Evento/obs.

12 - O aviso do edital foi publicado com a deﬁnição precisa,
suﬁciente e clara do objeto, a indicação dos locais, dias e
horários em que poderia ser lida ou obtida a íntegra do
edital, bem como o endereço onde ocorreria a sessão
pública, a data e hora de sua realização?

X

13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado legalmente para
recebimento das propostas - 08 (oito) dias úteis, a partir da
publicação do aviso?

X

Lances

D.O.U. (0613905)
Comprasnet - (0613903)

Publicação (0613905) - 25/10/2019
Ata Pregão (0623389) - 1311/2019

Sim Não Evento/obs.

14 - A abertura da sessão ocorreu no horário previsto no
edital?
15 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada, pelo
sistema eletrônico, a contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para obtenção de melhor
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proposta, observado o critério de julgamento?
16 - Foram negociadas condições diferentes daquelas
previstas no edital?
17 - Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

X

--

--

Proposta
18 - Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do certame,
X
quando o valor estimado for de até R$ 80.000,00? Em caso
negativo, foi juntada esclarecimento/justificativa?
19 - Foi conferida a preferência, nas aquisições de bens e
serviços de informática e automação, nos termos do art. 3º
da Lei nº 8.248/91?

X

20 - A proposta e demais documentos relacionados estão
em conformidade com os requisitos fixados no edital?

X

21 - Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta (manuais,
certificados, declarações etc.), a referida documentação foi
apresentada, inclusive via fax, no prazo definido no edital?

X

22 - Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-se adequada?

X

23 - A oferta vencedora demonstra-se compatível com os
preços praticados no mercado, considerando, sobretudo,
os subsídios constantes do respectivo processo
administrativo?

X

Habilitação

Informação 5493 (0593138)
Edital (0613898)

Edital (0613898)

0623389 - Ata Pregão

Propostas (0622160, 0622194)
Edital (0613901)
Ata (0623389)
Sim Não Evento/obs.

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

FGTS

Formato Projetos - SICAF (0623356)

X

INSS

Pisontec Comércio - SICAF (0623362)

X

Receita Federal

X

Tributos Estaduais e/ou Municipais (quando o edital exigir)

X

25 - Estando algum documento relativo à regularidade fiscal
desatualizado, foi assegurado à empresa o direito de
apresentar a documentação atualizada e regularizada?
(Verificar se o Pregoeiro trouxe aos autos documento hábil
capaz de comprovar a regularidade fiscal da empresa
vencedora)

Formato Projetos - SICAF (0623356)
Pisontec Comércio - SICAF (0623356)
Formato Projetos - SICAF (0623356)
Pisontec Comércio - SICAF (0623356)
Formato Projetos - SICAF (0623356)
Pisontec Comércio - SICAF (0623356)

N/A

26 - Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas?

X

27 - Consta consulta ao CADIN?

X

Formato Projetos - (SICAF 0623356; TST
0623358)
Pisontec Comércio - (SICAF 0623356;
TST 0623363)
Formato Projetos e Pisontec Comércio (0623361)

28 - Consta nos autos os seguintes documentos/consulta,
quando for o caso:
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Declaração de inexistência de fatos supervenientes e
impeditivo;

X

Declaração que a empresa não emprega menor;

X

Declaração de elaboração independente de proposta;

Formato Projetos - (0623409, p. 8)
Pisontec Comércio - (0623411, p.4)
Formato Projetos - (0623409, p. 7)
Pisontec Comércio - (0623407, p. 7))

Declaração de que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte.

X

Declaração que concorda com os termos do Edital

X

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);

X

Pisontec Comércio - (0623411, p. 1)
Formato Projetos - (0623409, p.3)
Pisontec Comércio - (0623411, p.2)
Formato Projetos - (0623409, p. 4)
Pisontec Comércio - (0623411, p. 3)

Formato Projetos - (0623360)
Pisontec Comércio - (0623366)

29 - Há alguma outra exigência do edital (no tocante à
habilitação ou condição de participação) não contemplada
por este Papel de Trabalho, pendente de cumprimento?

X

30 - Os documentos e anexos exigidos, se remetidos via
fax, foram apresentados em original ou por cópia
autenticada, nos prazos estabelecidos no edital?
Procedimentos finais

Formato Projetos - (0623409, p. 1)

X

--

---

Sim Não Evento/obs.

A ata está assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio e
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

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

X Não houve recurso

Não havendo interposição de recursos, houve a adjudicação,
pelo pregoeiro, do objeto licitado ao licitante vencedor?
Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (propostas e resultado por fornecedor) e
relatório do pregoeiro?

0623389

X

X

Termo de Adjudicação (0623390)

Resultado por fornecedor (0623387)
Informação Pregoeiro 3721 (0556017)

Lista de verificação elaborada pelo Pregoeiro

X

Informação Pregoeiro 6859 (0623413).

EXAMINADORA: Maria José Costa da Silva

Data: 20/11/2019

Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 20/11/2019, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 20/11/2019, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623703 e o código CRC 4E55CC02.
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de novembro de 2019.

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0623389),
o Resultado por Fornecedor (0623387), o Termo de
Adjudicação (0623390), e, ﬁnalmente, considerando o
pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
(0623703), torno os presentes autos conclusos ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste
Tribunal, para os ﬁns do disposto no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 27 do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 20/11/2019, às 19:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624689 e o código CRC 5243A0F6.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0002590-79.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

ASSUNTO

: Pregão eletrônico nº 70/2019. Prestação de serviços de suporte para licenças de software SQL Navigator for Oracle.

Decisão nº 3503 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em
vista o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão
(0623703), que atestou a legalidade de todo o certame,
HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o
resultado do Pregão Eletrônico n.° 70/2019, em conformidade com a
Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0623389), cujo objeto é
prestação de serviços de suporte para licenças de software
SQL Navigator for Oracle, tudo de acordo com a requisição
formulada pela Secretaria de Tecnologia da Informação e com as
especiﬁcações descritas no Anexo I, do Edital Nº 77/2019, que foi
adjudicado
à
empresa FORMATO
PROJETOS
E
DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS LTDA.,
CNPJ Nº
03.617.079/0001-92, com valor total
negociado de R$
7.780,00 (sete mil setecentos e oitenta reais). e à empresa
PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA
INFORMÁTICA, CNPJ Nº 112.007.998/0001-35, com melhor
lance no total de R$ 8.449,98 (oito mil quatrocentos e
quarenta e nove reais e noventa e oito centavos). .
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.
À Secretaria de Administração para os registros, edição
de nota de empenho e demais providências necessárias à
formalização da aquisição.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 21/11/2019, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625023 e o código CRC BEF8B680.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00070/2019
Às 08:24 horas do dia 22 de novembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0002590-79.2019,
Pregão nº 00070/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)
Descrição Complementar: Suporte Licença SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL PACK, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Und serviço técnico
Valor Estimado: R$ 7.786,9400
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA , pelo melhor lance de R$
7.780,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

19/11/2019
10:33:06

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FORMATO PROJETOS E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 03.617.079/0001-92,
Melhor lance: R$ 7.780,0000

22/11/2019
Homologado
08:24:51

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Item: 2
Descrição: Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)
Descrição Complementar: Suporte Licença SQL NAVIGATOR FOR ORACLE PROFESSIONAL EDITION PER SEAT
MAINTENANCE RENEWAL, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Und serviço técnico
Valor Estimado: R$ 9.924,3300
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA , pelo melhor lance de R$
8.499,9800 , com valor negociado a R$ 8.449,9800 .
Eventos do Item
Evento
Adjudicado

Homologado

Data
19/11/2019
10:33:10

Nome

Observações

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PISONTEC COMERCIO E
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACA, CNPJ/CPF: 12.007.998/0001-35,
Melhor lance: R$ 8.499,9800, Valor Negociado: R$ 8.449,9800

JOSE
22/11/2019 RICARDO
08:24:51
ARAUJO E
SILVA

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=818163&tipo=t
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Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=818163&tipo=t
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SEI 0002590-79.2019.6.02.8000 / pg. 324

2/2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame.
empenho.

À SGO/COFIN, para emissão da competente nota de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2019, às 08:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625504 e o código CRC 0208D2D7.
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https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão
Social:
Endereço:

03.617.079/0001-92
FORMATO PREJETOS E DES DE SISTEMAS LTDA EPP
Q SHCSW CCSW 05 BL A 26 A 46 A S/N SL 144 PAVMTOPRIMEI / SETOR
SUDOESTE / BRASILIA / DF / 70680-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:13/11/2019 a 12/12/2019
Certificação Número: 2019111315472865807964
Informação obtida em 25/11/2019 08:54:07
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Certidão FGTS ATUALIZADA FORMATO PROJETOS (0626014)
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjunta...

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
CNPJ: 12.007.998/0001-35
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:50:38 do dia 21/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/05/2020.
Código de controle da certidão: 62DD.9B95.C3D8.297D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão FAZENDA FEDERAL PISONTEC (0626017)
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Notas de empenho 859 e 860/2019.
Observação:

O PE 665 cancelou o 476/2019.
Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 25/11/2019, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0626044 e o código CRC 40B74479.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0626044
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ISSN 1677-7069

DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

Nº 227, segunda-feira, 25 de novembro de 2019

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2019 - UASG 90028

Espécie: Extrato de 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 0018592-22.2019.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 - Termo de Credenciamento
9150502. Credenciada: Hospitais Integrados da Gávea S/A (DF STAR). Objeto: Prestação,
pela Credenciada, de serviços de assistência à saúde. Assinatura: 22/11/2019. Assina pelo
TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e, pela empresa, Rodrigo
Siqueira de Abreu e Lima, Administrador.

Nº Processo: TRF2-EOF-2019/262. Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento médio mensal de 344 (trezentos e quarenta e quatro) garrafões de 20 (vinte)
litros de água mineral, com fornecimento, em regime de comodato, de garrafões que não
tenham a imediata contrapartida, se necessário, a fim de atender as necessidades do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, durante o exercício 2020.. Total de Itens Licitados:
1. Edital: 25/11/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio
de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00090-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 25/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 05/12/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE APOSTILA

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

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 0023718-58.2016.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila ao
Termo de Credenciamento 002/2017 da empresa SEPTO Clínica Otorrinolaringológica Ltda.
Objeto: Alterar a Cláusula Quarta - Das Obrigações do Credenciado. Com vigência a partir
de 22/11/19. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e
pela empresa Flávio Cunha Ferreira, Administrador.

(SIASGnet - 22/11/2019) 90028-00001-2019NE000298

SECRETARIA-GERAL
EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE001107, emitida em 14/11/2019.
Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: RMY FIORE RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto:
Aquisição de diversos materiais e ferramentas para serviços de marcenaria e carpintaria
(Ata n.º 102/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e
7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de
despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 18.740,00 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E
QUARENTA REAIS). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00215.04.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PENALIDADE

O TRF 1ª Região aplicou à VANTAGE TECH LTDA. - ME. CNPJ 16.699.518/000103, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, com base no art. 7º
da Lei 10.520/2002, pelo período de 12 meses, a contar desta publicação, por inexecução
parcial do Contrato 68/2014. Processo Administrativo 0011234-11.2016.4.01.8000.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Administração

EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 0040789-14.2019.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.017.10.2019, firmado em
21/11/2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: FLIR SYSTEMS BRASIL COMÉRCIO DE CÂMERAS
INFRAVERMELHAS LTDA., CNPJ nº 07.204.578/0001-09; Objeto: aquisição de Câmera
Termográfica 76.800 pixels, FLIR E8 com WI-FI e Certificado de Calibração Rastreado RBC;
Vigência: a partir da data de sua assinatura, pelo período de 60 dias; Valor Total: R$
14.999,99; Procedimento Licitatório: Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24,
inciso II, da Lei nº 8.666/93; Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto Serraglio
Júnior, Diretor-Geral, e pela Contratada, o Sr. Macson Guedes da Silva, Procurador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 61/2019
Processo nº TRF2-EOF-2019/200. Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos e outros
complementos para a manutenção preventiva e corretiva nas dependências do prédio do
Centro Cultural Justiça Federal. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão
em epígrafe da seguinte maneira: a) Item 33 à empresa RPF COMERCIAL EIRELI; b) Itens 2,
5, 6, 8, 13, 16, 17 e 24 à empresa DAVOP COMERCIAL EIRELI; c) Itens 7, 21 e 31 à empresa
ARIADNER DA SILVA MESSIAS; d) Itens 3, 4, 9, 10, 18, 19, 25, 26, 28, 29 e 30 à empresa
VINTEK COM VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS EIRELI; e) Itens 15, 20, 22, 27 e 32
à empresa EXITUS SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; f) Itens 1, 12, 14 e 23 à empresa DOCOL
METAIS SANITÁRIOS LTDA. OBS.: O item 11 foi cancelado.

EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 0032333-75.2019.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.016.10.2019, firmado em
21/11/2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: DRUKEN PRINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI EPP nº
28.403.370/0001-99; Objeto: aquisição de 01 (uma) impressora HID - Fargo HDP 5000;
Vigência: a partir da data de sua assinatura, pelo período de 60 dias; Valor Total: R$
17.135,93; Procedimento Licitatório: Dispensa de Licitação, com fundamento na art. 24, II
da Lei nº 8.666, de 21/06/93,; Signatários: pelo Contratante, Sr. Paulo Roberto Serraglio
Júnior, Diretor-Geral, e pela Contratada, o Sr. José Wilker Pinto da Silva, Administrador.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro
Substituto
(SIDEC - 22/11/2019)
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 95/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Processo nº TRF2-EOF-2019/00269. Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de segurança e medicina do trabalho para elaboração de Laudo Técnico Pericial
de Insalubridade e Periculosidade em dois setores do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa
EVOLUTION ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo n.º 0002446-35.2019.6.01.8000.
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC n.º 44/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada:
AIRES TURISMO LTDA. - CNPJ 06.064.175/0001-49. Objeto: prorrogar, com fundamento no
art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de 12 (doze) meses (01/01/2020 a 31/12/2020),
o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sétima do instrumento contratual. Valor do
contrato: R$422.280,001. Data de assinatura: 22/11/2019. Signatários: Jonathas Santos
Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do TRE/AC, e Maria Terezinha Pereira Aires,
representante da Contratada.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 22/11/2019)
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 123/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Processo nº TRF2-EOF-2019/00297. Objeto: Aquisição de diversos materiais de consumo
para processamento de dados (cartuchos para impressora Epson T760 e papel reprográfico
brilhante), através do Sistema de Registro de Preços. O Senhor Pregoeiro decidiu
ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,
ref. item 10. OBS.: Os itens de 1 a 9 foram cancelados.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019
Processo Administrativo SEI nº 0002590-79.2019.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,
homologou, em 21/11/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 70/2019, cujo objeto é a
prestação de serviços de suporte para licenças de software SQL Navigator for Oracle, que
foi adjudicado o Item 1 à empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA., CNPJ Nº 03.617.079/0001-92, pelo valor total de R$ 7.780,00, e o Item 2
à empresa PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA., CNPJ Nº
112.007.998/0001-35, pelo valor total de R$ 8.449,98, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei
nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 22/11/2019)
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2019 - UASG 90028
Nº Processo: TRF2-EOF-2019/390. Objeto: Confecção e fornecimento de pés em aço inox
polido, feitos sob medida, para mobiliário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 25/11/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala
604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-500140-2019. Entrega das Propostas: a partir de 25/11/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/12/2019 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

Maceió-AL, 22 de novembro de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2019

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

Processo Administrativo SEI nº 0007384-46.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do
TRE/AL, homologou, em 21/11/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 71/2019, cujo
objeto é o Registro de preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos
serviços de infraestrutura e em uso no TRE-AL, adjudicando o seu objeto à empresa:
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA., CNPJ Nº 57.142.978/0001-05, vencedora do Item 1,
pelo melhor lance unitário no valor de R$ 1.075.900,00, para aquisição de uma unidade,
convocando a empresa para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços, com arrimo
no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

(SIASGnet - 22/11/2019) 90028-00001-2019NE000298
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2019 - UASG 90028
Nº Processo: TRF2-EOF-2019/335. Objeto: Contratação de empresa especializada para recuperação
da impermeabilização interna, em fibra de vidro, das torres de resfriamento dos prédios anexos do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situado na rua Acre, nº 80, Centro - Rio de Janeiro.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 25/11/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro
- Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00120-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 25/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 05/12/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Maceió-AL, 22 de novembro de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro
(SIASGnet - 22/11/2019) 90028-00001-2019NE000298
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019112500141
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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