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 27 / 2019
Soluções de Tecnologia da Informação
1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos serviços
de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta orçamentária
2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da plataforma
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.

Os softwares de infraestrutura Microsoft, entre ele Microsoft Windows Server e
CALs, são utilizados na manutenção da plataforma de infraestrutura de rede deste
deste Tribunal e assim figuram como importantes componentes e desta forma é de
extrema importância sua atualização continua.
3. Lista de requisitos:
Garantia do legado - migração de contas e permissões;
Garantia de atualizações de software;
Suporte técnico na versão básica.
4. Benefícios
alcançados):

esperados

(demonstrativo

de

resultados

a

serem

Garantir a segurança da plataforma operacional em uso por meio da atualização
permanente para novas versões do produto;
Manter o licenciamento de software de gerenciamento de infraestrutura dentro
das exigências legais;
Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
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5. Integrante
contratação:

demandante

para

equipe

de

planejamento

da

Integrante Demandante: Coordenador de Infraestrutura
Integrante Técnico: Chefe da Seção de Suporte Operacional
6. Fonte do recurso orçamentário:
Proposta Orçamentária de Material Permanente de TI - Orçamento/2020
Neste sentido, cumpre-me esclarecer que, em reunião realizada ontem, dia 18/06/2019,
no Gabinete da Diretoria-Geral, com a presença do Diretor-Geral, do Secretário de
Administração, do Secretário de TI Substituto, do Coordenador de Serviços Gerais e
dos Chefes da SMR e da SGO, foram definidas ações no sentido de minimizar os riscos
de não execução dos créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo a
possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o próximo ano, com vistas
a garantir lastro para eventual inscrição de restos a pagar, com a antecipação de
ações para conversão do orçamento de material permanente de TI/2020, que venha a
ter sua execução antecipada e efetivada em 2019.
7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à
necessidade proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
8. Expectativa de entrega:
20 (vinte) dias a partir de eventual ordem de fornecimento.
Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante deﬁnir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;
A plataforma de gerenciamento de infraestrutura de rede utiliza softwares Microsoft e é
de grande importância para manutenção dos níveis de controle e monitoramento de
rede.
II – de capacitação, que deﬁnem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;
Não há demanda de capacitação vinculada, vislumbrada que já não tem sido ou venha a
ser incorporada no Plano de Capacitação da STI.
III – legais, que deﬁnem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação
deverá
estar
em
conformidade;
Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das regulam o próprio
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procedimento licitatório.
IV – de manutenção, que independem de conﬁguração tecnológica e
que deﬁnem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;
Não há necessidade de serviços complementares.
V – temporais, que deﬁnem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;
O registro de preço deverá ser entregue preferencialmente até outubro/2019.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e
Serão definidos detalhadamente no Projeto Básico, caso seja pertinente.
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

Por se tratar de atualização de plataforma em uso será necessária, evidentemente, a
aquisição do produto de fabricante em especial. Entretanto não há, s.m.j.,
direcionamento ou favorecimento de fornecedor em especial.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e
Demanda decorrente da necessidade de se manter a plataforma de virtualização de TI
segura e atualizada.
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III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.
Trata-se de aquisição específica e de grande importância dado o grau de segurança
complementar para a plataforma operacional de TI em uso.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especiﬁcações técnicas a serem consideradas na
licitação;
Serão definidas em Projeto Básico.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação especíﬁca, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;
No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI, devendo ser supridas
pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e
No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.
No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica, pois os serviços/bens em
questão não buscam diretamente o incremento de produtividade, apenas manutenção
de plataforma em uso.
Maceió, 29 de agosto de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/08/2019, às 09:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) 27 (0586650)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 4

0586650 e o código CRC 367074FE.
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DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.

À STI
Senhor Secretário,
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de
oﬁcialização da demanda (doc. SEI nº 0586650)
e, se
possível, autorize o desenvolvimento das providências
administrativas subsequentes, a ﬁm de assegurar o registro
de preços para os equipamentos em tela.
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
indico o titular da Coordenadoria de Infraestrutura, como
integrante demandante, e o titular da Seção de Gestão de
Infraestrutura, como integrante técnico.
Outrossim,
cumpre-me,
mais
uma
vez,
registrar que, em reunião realizada ontem, dia 18/06/2019, no
Gabinete da Diretoria-Geral, com a presença do Diretor-Geral,
deste Secretário de Administração, deste subscritor, do
Coordenador de Serviços Gerais e dos Chefes da SMR e da
SGO, foram deﬁnidas ações no sentido de minimizar os riscos
de não execução dos créditos destinados à reforma da antiga
sede, incluindo a possibilidade de antecipar as aquisições de
TI previstas para o próximo ano, com vistas a garantir lastro
para eventual inscrição de restos a pagar.
Neste contexto, cumpre-me, ainda, fazer ver que
tais medidas de antecipação, acabarão por impedir a edição de
Plano de Contrações de STIC - Exercício 2020, previsto na
Resolução CNJ nº 182/2013, vez que inverte a ordem natural e
esperada de ações; com as consequências decorrentes para a
elaboração dos Estudos Preliminares e demais documentos,
igualmente previstos no regramento do CNJ.
Despacho COINF 0586659
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igualmente previstos no regramento do CNJ.
Desta forma, registro que a alta Administração,
via
Procedimento
SEI
nº 0005304-12.2019.6.02.8000,
Despacho GPRES 0586331, em situação similar, com base na
intervenção posterior favorável da Diretoria-Geral (0585616),
acatou o que sugeriu o Senhor Secretário de Administração
quanto à redução de níveis de indicadores de avaliação do
órgão; bem assim que a conversão do orçamento de
investimento de TI para o exercício 2020, em orçamento de
custeio para ações de construção, como proposto na
supracitada reunião.
Respeitosamente e à consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/08/2019, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586659 e o código CRC 74F6DB55.

0007384-46.2019.6.02.8000
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DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.
Ressalto o pronunciamento do Senhor Coordenador
de Infraestrutura que trata da redução dos níveis dos
indicadores de avaliação, tendo em vista que o orçamento
destinado ao presente registro de preços decorre de
antecipação de recursos orçamentários não previstos
inicialmente no plano de contratações.
Por ﬁm, indico o titular da Coordenadoria de
Infraestrutura, como integrante demandante, e o titular da
Seção de Gestão de Infraestrutura, como integrante técnico.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/08/2019, às 13:20, 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
0586789 e o código CRC 472BC317.
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Maceió, 12 de setembro de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto:
Indicação.
Servidor.
Integrante
Administrativo.
Contratação softwares Microsoft ligados aos serviços de
infraestrutura e em uso neste Tribunal.
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 Neilton Souza Silva Júnior, lotado na
Seção de Patrimônio, para compor, como integrante administrativo,
a Comissão de Planejamento da Contratação especiﬁcada
no Documento de Oﬁcialização da Demanda (DOD) nº 27/2019
(evento 0586650).
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/09/2019, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593764 e o código CRC 177A8343.
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CONCLUSÃO

Maceió, 12 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de
Tecnologia
da
Informação
(0586789) e de Administração
(0593764), e o Documento Oficial de Demanda (0586650), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento a ﬁm de assegurar o registro de preço para eventual
aquisição de softwares Microsoft ligados aos serviços de
infraestrutura e em uso neste Tribunal, como
membros
representantes
das
unidades
demandante
e
técnica,
respectivamente, titular da Coordenadoria de Infraestrutura e titular
da Seção de Gestão de Infraestrutura, lotados na Coordenadoria de
Infraestrutura, bem como, para atuar como representante
administrativo, o servidor Neilton Souza Silva Júnior, lotado na Seção
de Patrimônio.
Registro, por oportuno, o despacho do Sr. Secretário da
STI
(0586789),
ressaltando
o
pronunciamento
do Senhor
Coordenador de Infraestrutura (0586659) que trata da redução dos
níveis dos indicadores de avaliação, tendo em vista que o orçamento
destinado ao presente registro de preços decorre de antecipação de
recursos orçamentários não previstos inicialmente no plano de
contratações.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/09/2019, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0593958 e o código CRC E1B71A72.

0007384-46.2019.6.02.8000
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DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2019.
Analiso proposta de aquisição de licenças para softwares
Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso na
Secretaria deste Tribunal, conforme os termos do Documento de
Oficialização de Demanda que inicia o presente feito (0586650).
Constando a indicação dos servidores necessários à
Comissão de Planejamento da Contratação nos termos do que rege a
Res./CNJ nº 182/2013, também veriﬁco manifestação do Senhor
Coordenador de Infraestrutura (0593764) salientando que a compra
integraria o pacote de aquisições a ser viabilizado com a antecipação
das aquisições previstas para a área durante o ano de 2020, medida
com o objetivo de viabilizar a conclusão da reforma da antiga sede.
Existe, ainda, manifestação do solicitante reforçando as possíveis
implicações decorrentes da medida.
O tema já foi objeto de extensa dilação probatória nos
autos do Processo SEI nº 0005304-12.2019.6.02.8000, prevalecendo,
naquela oportunidade, o Parecer nº 1587/2019 da Assessoria Jurídica
da Presidência (0577757) favorável à alteração do cronograma de
aquisições e, a seguir, a decisão desta Presidência ratiﬁcando a
conveniência da medida (0586331).
Isso posto, e por haver similar contexto fático, acato as
indicações dos servidores para a composição da Comissão de
Planejamento da Contratação e, com isso, autorizo os trâmites
necessários à aquisição ora em evidência.
Devolvam-se os autos à Diretoria-Geral para a publicação
da necessária portaria e, a seguir, adoção das providências
necessárias à evolução dos presentes autos.

Despacho GPRES 0595369

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 11

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 19/09/2019, às 16:45, 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
0595369 e o código CRC E37C993A.
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Publicador_DJE nº 20190180
Disponibilização: 23/09/2019
Publicação: 24/09/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 364/2019 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o contido
46.2019.6.02.8000 ;

no

Processo

Administrativo

TRE-AL

nº

0007384-

CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as
contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja
previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos
ﬁrmados pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e ﬁnanceiro do CNJ, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a ﬁm de assegurar o registro de
preço para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos serviços de
infraestrutura e em uso neste Tribunal, tendo como membros representantes das
unidades demandante e técnica, respectivamente, o titular da Coordenadoria de
Infraestrutura e o titular da Seção de Gestão de Infraestrutura, lotados na
Coordenadoria de Infraestrutura, bem como, para atuar como representante
administrativo, o servidor Neilton Souza Silva Júnior, lotado na Seção de Patrimônio.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Maceió, 20 de setembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 20/09/2019, às 12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0597102 e o código CRC 5D898450.

0007384-46.2019.6.02.8000

Portaria Presidência 364 (0597102)
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CERTIDÃO

Certiﬁco que a Portaria Presidência nº 364/2019 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 180, de 24/09/2019, às fls. 05/06.
Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 24/09/2019, às 14:21, 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
0598589 e o código CRC 464A7E8E.

0007384-46.2019.6.02.8000

Certidão GDG 0598589
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.
Publicada a Portaria Presidência nº 364/2019 no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0598589, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração e à STI para ciência aos
interessados e continuidade do feito.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/09/2019, às 12:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598596 e o código CRC 8AF5E9E9.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho GDG 0598596

0598596v1

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 15

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

Estudos Preliminares
1. Análise de Viabilidade da Contratação (Resolução CNJ nº 182/2013 –
Arts.12 e 14)
1.1. Contextualização
A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se
tornou crítica para organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação.
Assim, no âmbito do TRE/AL, qualquer perda de dados ou informações pode
causar o comprometimento da imagem e dos serviços prestados por este
órgão, com efeito interno e no atendimento ao público.
Atualmente, este Tribunal conta com a plataforma de servidores
baseados em Windows Server 2008R2, 2012 e 2016 para atender um conjunto
de mais de 40 (setenta) servidores virtuais.
Os softwares Microsoft Server são
empregados por este
Regional em seu prédio sede, no Fórum Eleitoral de Maceió e no Fórum
Eleitoral de Arapiraca, sendo responsável sendo responsáveis por grande
parte das tarefas administrativas da rede de computadores destas
localidades.
Neste contexto, a constante necessidade de atualização confere
maior capacidade de monitoramento, gerência e segurança, possibilita maior
desempenho e deﬁciências de capacidade, atributos próprios das
atualizações em geral.
Doutra sorte, outros produtos Microsoft, como Device CAL e
Visio, ou são indipensáveis e inseparáveis ao regular licenciamento da
plataforma Microft, caso do primeiro; ou fazem parte do dia-a-dia dos
gerenciadores dos Data Centers deste Regional.
A medida também é urgente e refere-se a antecipação de ações
de aquisições planejadas para o exercício 2020, como deﬁnido em reunião
realizada no dia 18/06/2019, no Gabinete da Diretoria-Geral, com a presença do
Diretor-Geral, deste Secretário de Administração, do Coordenador de
Infraestrutura/STI, do Coordenador de Serviços Gerais e dos Chefes da SMR e
da SGO, foram deﬁnidas ações no sentido de minimizar os riscos de não
execução dos créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo a
possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o próximo ano,
com vistas a garantir lastro para eventual inscrição de restos a pagar.
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
2.1. Especificações Técnicas
É pretendida a aquisição de licenças de:
Windows Server Data center;
Windows Server Standard - 42 licenças;
Device CAL - 800 CAL;
Visio Professional - 04;
Licença para uso RDP Microsoft (Terminal Remoto) - 60;
Maior detalhamento será provido por Termo de Referência específico.
3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
Para garantir o legado de servidores e a curva de aprendizado já
superada para a solução Microsoft Server a contratação objetiva a
incorporação de funcionalidade agregadas,
suporte e atualização, não
cabendo a aquisição de componente de marca ou modelo diverso do solicitado.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª - TRF 5ª PREGÃO
ELETRÔNICO – 03/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019 - UASG 158422
Pregão Eletronico nº 50/2018 - Câmara dos Deputados
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
software em uso.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
software em uso.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
software em uso.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
software em uso.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
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software em uso.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
software em uso.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):
A ser, dada a urgência, conﬁrmada pela SEIC/COMAP durante a
cotação de preços.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio de licenciamento e serviços de suporte para
software em uso.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):
Registro de Preço
para Contratação de licenciamento de
software para plataforma Microsoft Server em uso neste Regional, a garantir
todo o legado.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):
1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): garantir alta
disponibilidade dos serviços essenciais;
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):
Garantir maior segurança dos serviços informatizados deste Regional, via a atualização
contínua de sua plataforma operacional de base.
16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
Assegurar o legado investido e a curva de aprendizado
de servidores da área de TI deste Regional, bem assim alta disponibilidade de
sistemas e serviços informatizados.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):
Como
se
trata
de
contratação
de
incorporação
de
funcionalidades de software em uso, não haverá necessidade de adequação
elétrica nem aquisição de estrutura de acomodação da solução.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):
Neste momento, conforme proposta orçamentária 2020, como medida de viabilização
de migração progressiva da plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco)
anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio sede.
Outrossim, cumpre-me informar que, em reunião realizada no dia 18/06/2019, no
Gabinete da Diretoria-Geral, com a presença do Diretor-Geral, deste Secretário de
Administração, do Coordenador de Infraestrutura/STI, do Coordenador de Serviços
Gerais e dos Chefes da SMR e da SGO, foram definidas ações no sentido de minimizar
os riscos de não execução dos créditos destinados à reforma da antiga sede, incluindo
a possibilidade de antecipar as aquisições de TI previstas para o próximo ano, com
vistas a garantir lastro para eventual inscrição de restos a pagar.
Neste sentido, houve tramitação decorrente que culminou em vários pareceres e
Despacho GPRES 0586331.
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, quanto à capacitação da força de trabalho para o uso das
ferramentas especíﬁcas será adotada a estratégia de Voucher de capacitação,
a caber à Administração, em momento próprio, apenas os custos relativos ao
deslocamento dos servidores envolvidos na transferência de conhecimento
(start-up).
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):
Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica, smj.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de incorporação
de funcionalidade por meio
de licenciamento e serviços de suporte e
atualização de uso.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):
Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica, smj.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de contrato de fornecimento de licenciamento de
software com serviço de suporte e atualização, não consistindo de serviço
continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):
Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de licenciamento
e serviços de suporte e atualização em uso.
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20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):
A adjudicação deverá ser por item.
20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):
A classiﬁcação e fonte dos recursos ﬁnanceiros será indicada
pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças.

20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)
Por se tratar de ATA de RP, na forma da Lei, 12 (doze) meses.
20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):
Na forma da Portaria TRE/AL 364/2019, doc. 0597102:
Integrante Demandante: Coordenador de Infraestrutura de TI
E-mail: coinf@tre-al.jus.br

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

Integrante Administrativo: Chefe da Seção de Patrimônio
E-mail: patrimonio@tre-al.jus.br
20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):
Gestor do Contrato: Coordenador de Infraestrutura/STI

Fiscal Técnico: Chefe da Seção de Gestão de Infraestrutura/COINF/STI
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: 1

Não Aprovação dos
documentos do Planejamento
da Contratação

Dano(s)

Atraso no processo de
contratação

Impacto(s)
Ações
Adotar procedimentos para que a área administrativa
acompanhe a elaboração dos documentos, evitando
envios e devoluções do processo
Reuniões com superiores para sensibilização e
aprovação dos documentos.

Risco: 2

Ausência de solução de
continuidade para casos de
eventos de vulto
Responsável Prazo
Equipe de
planejamento
da
contratação

Durante todo o
processo de
contratação

Insuficiência de recursos
orçamentários/financeiros para
aquisição
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Dano(s)

Impossibilidade da contratação

Impacto(s)
Ações
Encontrar a maneira mais vantajosa
economicamente para realizar a contratação

Ausência de solução de
continuidade para casos de
eventos de vulto
Responsável
Prazo
Equipe de
planejamento
da contratação

Utilização de recursos destinados a outras
aquisições para contemplar esta necessidade

STI

Maior cautela para procedimentos de
monitoramento e mudanças

STI

Remanejar verbas de outros projetos previstos no
plano de contratações mas que não serão
executados por razões diversas

SAD

Durante todo o
processo de
contratação

Risco: 3

Atraso na Aquisição

Dano(s)

Aumento do risco em caso de inoperância

Impacto(s)
Ações
Solicitação de aceleração de trâmites internos

Inoperância parcial ou total de serviços de TIC
Responsável Prazo
STI

Maior cautela para procedimentos de monitoramento e mudanças e de continuidade

STI

Durante todo o processo de contratação

Risco: 4

Falha Implantação dos servidores

Dano(s)

Aumento do risco em caso de inoperância

Impacto(s)
Ações
Aplicar sanções administrativas
Maior cautela para procedimentos de monitoramento e mudanças.

Inoperância parcial ou total de serviços de TIC
Responsável
Prazo
Gestão contratual
Durante a execução do contrato
STI

A seguir se encontra a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados:

Probabilidade
/ Impacto

Sem
Impacto

Baixo

Médio

Baixa

Risco 1

Média

Riscos 2 e
3

Alto

Risco 4

Alta

Lista de Potenciais Fornecedores
Nome: LFC Governo
Sítio: https://lfcgoverno.com.br
Nome: Brasoftware
Sítio: http://www.brasoftware.com.br/
Nome: LanLink
Sítio: https://www.lanlink.com.br/
Nome: Tradework
Sítio: https://www.tradework.com.br
Nome: Software Shop
Sítio:https://www.softwareshop.com.br
Outros distribuidos licenciados conforme site microsoft:
https://partner.microsoft.com/pt-br/Licensing/distribuidores-Autorizados - Acessado
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em 25/09/2019
Obs.: a aguardar retorno oportuno, por parte da SEIC/COMAP, para registro de novos
potenciais fornecedores para uso em referência futura noutros procedimentos.
Maceió, 25 de setembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 25/09/2019, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/09/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 25/09/2019, às 16:43, 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
0599367 e o código CRC 01BA2A4D.
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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 setembro de 2019.

À SEPAT, para ciência da designação veiculada na
Portaria Presidência 364 (0597102).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/09/2019, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599640 e o código CRC 94920ADA.
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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 51 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
quadro resumo
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso
neste Tribunal, conforme proposta orçamentária 2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da
plataforma.

01. Objeto

Lote Único, contendo os itens abaixo listados:
Item
01

02

03

02. Quantidade

04

05

06

Part
Number

Descrição

Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMPAAA-03916 BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de
garantia de software - software assurance

Qtd
10

Win Server Dev CALSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMPAAA-03787 BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de
1000
garantia de software - software assurance
Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s)
AAA-30380 Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03
150
(três) anos de garantia de software - software assurance
Win Server Std Core 2 SftSA MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific
AAA-28640 IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de 320
garantia de software - software assurance
VDI Dev Subsc MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific IMP-BR, ou
AAA-03652 seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
60
software - software assurance
Win Pro Sngl MPSA Government D D 36 Month(s) Non-Specific IMP-BR, ou
FQC-02451 seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
60
software - software assurance

A contratação em tela pretende atualizar a platarfoma Microsoft de base deste Tribunal,
03. Resumo da Especificação do
dotando a COINF/STI de ferramentas que permitem um melhor gerenciamento de procedimentos de
Objeto
gerencia de servidores e serviços de infraestrutura de software Microsoft.

Item Valor (R$)

04. Valor Estimado

05. Justificativa
06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária
09. Local de Entrega
10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

Qtd

01

10

02

1000

03

150

04

320

05

60

06

60

Total (R$)

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sistemas
(SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário manter
atualizado os softwares básicos de servidores, plataforma Microsoft.
O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.
Por Lote. É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento do software garanta a funcionalidade
integral e problemas por não licenciamento.
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br cc.: segi@tre-al.jus.br

SEGI/COINF/STI
SEGEC/COSEG/SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

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

Termo de Referência - TIC 51 (0602028)
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Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)
Vide
13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos serviços
de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta orçamentária
2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da plataforma.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares
Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste
Tribunal, conforme proposta orçamentária 2020, como medida de viabilização
de atualização progressiva da plataforma
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação.
Os softwares de infraestrutura Microsoft, entre ele Microsoft Windows Server e
CALs, são utilizados na manutenção da plataforma de infraestrutura de rede deste
deste Tribunal e assim figuram como importantes componentes e desta forma é de
extrema importância sua atualização continua.
Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves se torna necessária, acompanhar as demandas relativas à propria
evolução tecnológica, a aquisição de software.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manter o parque de software de base atualizado e devidamente
licenciado.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Garantir a segurança da plataforma operacional em uso por meio da atualização
permanente para novas versões do produto;
2. Manter o licenciamento de software de gerenciamento de infraestrutura dentro
das exigências legais;
3. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0007384-46.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A estimativa inicial para os quantitativos necessários para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares.
Perfazendo:
Assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores
deste Regional.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que as licenças de software
podem ser fornecidas por qualquer revenda Microsoft.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁcas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
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O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto especíﬁco em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.
2.10 Vigência
A vigência do Registro de Preço, na forma de Lei, é de 12 (ooze)
meses
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 bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
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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.

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

7.

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

8.

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

9.

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

formal

10.

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

11.

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

12.

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Condições Gerais:
1. A LICITANTE deve ser autorizada pela Microsoft para fornecer seus licenciamentos
de volume para instituições governamentais (categoria Government Partner), que
será verificado por meio de declaração emitida por este fabricante.
2. Todas os produtos deverão ser entregues no idioma Português do Brasil e, na
inexistência do referido idioma para o respectivo software, será aceito o idioma
Inglês (EUA);
3. Prazo de entrega de 30 (trita) dias corridos contados a partir do recebimento da
nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente;
4. O contrato deverá ser vinculado ao usuário postmaster@tre-al.jus.br, do TRE-AL,
no Portal de Licenciamento da Microsoft.
Lote Único, contendo os itens abaixo listados:
Item
01

02

03

04

05

Part
Number

Descrição

Qtd

Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja,
AAA-03916 licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de software software assurance
Win Server Dev CALSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR, ou
AAA-03787 seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance
Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMPAAA-30380 BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance
Win Server Std Core 2 SftSA MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific IMPAAA-28640 BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance
VDI Dev Subsc MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific IMP-BR, ou seja,
AAA-03652 licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de software software assurance
Win Pro Sngl MPSA Government D D 36 Month(s) Non-Specific IMP-BR, ou seja,
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06

FQC-02451 licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de software software assurance

60

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
Instrumentos Formais
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

de

Solicitação

do(s)

Bens

e/ou

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
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2.
3.
4.
5.

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:
Licença de comercialização de software e licenciamento Microsoft para o Governo.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL
Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY
Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ 00.000.000/0000-00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI

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

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

TOTAL:

RESUMO DE STATUS DA ATA
QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:
Quantitavivo executado via
Ordem de Fornecicimento nº
001/20YY
Quantitavivo executado via
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Ordem de Fornecicimento nº
002/20YY
SALDO ATA:

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.
Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de fornecimento,
nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato.
Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

Maceió, 01 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 01/10/2019, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 01/10/2019, 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
0602028 e o código CRC 4E6501F6.

0007384-46.2019.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.

À SEPAT
Sr. Chefe (Representante Administrativo - Portaria
nº 364/2019 - 0597102),
Informo que liberado, via bloco de assinaturas, à
apreciação de Vossa Senhoria o Termo de Referência 0602028.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/10/2019, 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
0602163 e o código CRC 9A12B7F3.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho COINF 0602163

0602163v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2019.
À STI
Sr. Secretário,
Segue o Termo de Referência, doc. 0602028, para
apreciação de Vossa Senhoria, na forma do que determina a
Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 - Regulamento da Secretaria, art.
111, VI.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/10/2019, 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
0602165 e o código CRC 0E3A0125.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro 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 01/10/2019, às 16:36, 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
0602238 e o código CRC 14B543CA.
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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 53 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
quadro resumo
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso
neste Tribunal, conforme proposta orçamentária 2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da
plataforma.

01. Objeto

Lote Único, contendo os itens abaixo listados:
Item
01

02

03

02. Quantidade

04

05

06

Part
Number

Descrição

Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMPAAA-03916 BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de
garantia de software - software assurance

Qtd
10

Win Server Dev CALSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMPAAA-03787 BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de
1000
garantia de software - software assurance
Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s)
AAA-30380 Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03
150
(três) anos de garantia de software - software assurance
Win Server Std Core 2 SftSA MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific
AAA-28640 IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de 320
garantia de software - software assurance
VDI Dev Subsc MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific IMP-BR, ou
AAA-03652 seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
60
software - software assurance
Windows Pro Dev UpLic MPSA Government D Each Non-Specific IMP-BR, ou
AAA-03579 seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
60
software - software assurance

A contratação em tela pretende atualizar a platarfoma Microsoft de base deste Tribunal,
03. Resumo da Especificação do
dotando a COINF/STI de ferramentas que permitem um melhor gerenciamento de procedimentos de
Objeto
gerencia de servidores e serviços de infraestrutura de software Microsoft.

Item Valor (R$)

04. Valor Estimado

05. Justificativa
06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária
09. Local de Entrega
10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

Qtd

01

10

02

1000

03

150

04

320

05

60

06

60

Total (R$)

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sistemas
(SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário manter
atualizado os softwares básicos de servidores, plataforma Microsoft.
O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.
Por Lote. É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento do software garanta a funcionalidade
integral e problemas por não licenciamento.
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br cc.: segi@tre-al.jus.br

SEGI/COINF/STI
SEGEC/COSEG/SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

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

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

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos serviços
de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta orçamentária
2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da plataforma.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares
Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste
Tribunal, conforme proposta orçamentária 2020, como medida de viabilização
de atualização progressiva da plataforma
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação.
Os softwares de infraestrutura Microsoft, entre ele Microsoft Windows Server e
CALs, são utilizados na manutenção da plataforma de infraestrutura de rede deste
deste Tribunal e assim figuram como importantes componentes e desta forma é de
extrema importância sua atualização continua.
Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves se torna necessária, acompanhar as demandas relativas à propria
evolução tecnológica, a aquisição de software.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manter o parque de software de base atualizado e devidamente
licenciado.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Garantir a segurança da plataforma operacional em uso por meio da atualização
permanente para novas versões do produto;
2. Manter o licenciamento de software de gerenciamento de infraestrutura dentro
das exigências legais;
3. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0007384-46.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A estimativa inicial para os quantitativos necessários para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares.
Perfazendo:
Assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores
deste Regional.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que as licenças de software
podem ser fornecidas por qualquer revenda Microsoft.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁcas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
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O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto especíﬁco em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.
2.10 Vigência
A vigência do Registro de Preço, na forma de Lei, é de 12 (ooze)
meses
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 bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
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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.

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

7.

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

8.

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

9.

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

formal

10.

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

11.

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

12.

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Condições Gerais:
1. A LICITANTE deve ser autorizada pela Microsoft para fornecer seus licenciamentos
de volume para instituições governamentais (categoria Government Partner), que
será verificado por meio de declaração emitida por este fabricante.
2. Todas os produtos deverão ser entregues no idioma Português do Brasil e, na
inexistência do referido idioma para o respectivo software, será aceito o idioma
Inglês (EUA);
3. Prazo de entrega de 30 (trita) dias corridos contados a partir do recebimento da
nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente;
4. O contrato deverá ser vinculado ao usuário postmaster@tre-al.jus.br, do TRE-AL,
no Portal de Licenciamento da Microsoft.
Lote Único, contendo os itens abaixo listados:
Item
01

02

03

04

05

Part
Number

Descrição

Qtd

Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja,
AAA-03916 licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de software software assurance
Win Server Dev CALSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR, ou
AAA-03787 seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance
Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMPAAA-30380 BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance
Win Server Std Core 2 SftSA MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific IMPAAA-28640 BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance
VDI Dev Subsc MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific IMP-BR, ou seja,
AAA-03652 licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de software software assurance
Windows Pro Dev UpLic MPSA Government D Each Non-Specific IMP-BR, ou seja,
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06

AAA-03579 licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de software software assurance

60

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
Instrumentos Formais
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

de

Solicitação

do(s)

Bens

e/ou

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
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2.
3.
4.
5.

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;
ii. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii. 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:
Licença de comercialização de software e licenciamento Microsoft para o Governo.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL
Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY
Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ 00.000.000/0000-00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI

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

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

TOTAL:

RESUMO DE STATUS DA ATA
QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:
Quantitavivo executado via
Ordem de Fornecicimento nº
001/20YY
Quantitavivo executado via

Termo de Referência - TIC 53 (0602997)
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Ordem de Fornecicimento nº
002/20YY
SALDO ATA:

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.
Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de fornecimento,
nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato.
Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

Maceió, 02 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 02/10/2019, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 02/10/2019, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 03/10/2019, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0602997 e o código CRC 05454549.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.
À STI
(Em paralelo À SEPATA para Sr. Chefe (Representante
Administrativo - Portaria nº 364/2019 - 0597102 - TR liberado em
bloco de assinaturas),
Sr. Secretário,
Segue o Termo de Referência, doc. 0602997, para
apreciação de Vossa Senhoria, na forma do que determina a
Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 - Regulamento da Secretaria, art.
111, VI.
Por oportuno, saliento que a correção foi pontual quanto
ao código e descrição do Item 06
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 02/10/2019, às 17:21, 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
0602999 e o código CRC FD36E7C4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.

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 02/10/2019, 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
0603056 e o código CRC 7389C623.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.

Reporto-me ao Despacho STI 0603056, para
aprovar, nos termos do art. 7º, da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, o termo de Referência - TIC 53 (0602997),
elaborado no formato da Resolução CNJ nº 182/2013,
ressalvados os aspectos técnicos envolvidos.
Dessa forma, remeto os autos à SEIC/COMAP, para
fins do disposto no art. 8º, da antedita Resolução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/10/2019, às 18:50, 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
0603088 e o código CRC 9D6A255D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Diante do Despacho GSAD 0603088, encaminho os
presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 02/10/2019, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603143 e o código CRC 5C8E689A.
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E-mail - 0606415
Data de Envio:
09/10/2019 16:00:24
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
vitor.primon@agis.com.br
roberval.silva@ingrammicro.com
artur.junior@snd.com.br
Diogo.burgos@nagem.com.br
microsoft@network1.com.br
arianep@officer.com.br
ana.souza@pauta.com.br
jguilherme@alliedbrasil.com.br
fernanda.lima@allnations.com.br
julio.marquezini@rcell.com.br
emersom.chaves@lfcgoverno.com.br
governo@brasoftware.com.br
adm.licitacao@lanlink.com.br
jairo.bruno@lanlink.com.br
vendas@tradework.com.br
vendas@softwareshop.com.br
Assunto:
Solicitação de cotação para fornecimento de softwares Microsoft. PA 0007384-46.2019
Mensagem:
Prezados Fornecedores,
Solicitamos cotação para o fornecimento dos softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e
em uso no TRE-AL, conforme Lote Único constante do Termo de Referência que anexamos a esta
mensagem.
Caso não haja interesse ou condições de atender, independente do motivo, pedimos comunicar-nos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711 - seic@tre-al.jus.br
Anexos:
Termo_de_Referencia___TIC_0602997.html

E-mail SEIC 0606415
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09/10/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=V1WOOB1YE6Z33&View=Message&Print=Yes

De: "Vendas | SoftwareShop.Com.Br" <vendas@softwareshop.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 09/10/2019 04:17 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de cotação para fornecimento de softwares Microsoft. PA 000738446.2019

Boa tarde !
Não faturamos para governo .
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 9 de outubro de 2019 16:00
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de cotação para fornecimento de softwares Microsoft. PA
0007384-46.2019
Prezados Fornecedores,
Solicitamos cotação para o fornecimento dos softwares Microsoft ligados aos
serviços de infraestrutura e em uso no TRE-AL, conforme Lote Único constante
do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.
Caso não haja interesse ou condições de atender, independente do motivo,
pedimos comunicar-nos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711 - seic@tre-al.jus.br

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=V1WOOB1YE6Z33&View=Message&Print=Yes

E-mail resposta negativa Softwareshop (0608229)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Relatório de Cotação: Licenças Microsoft. PA 00087384-46.2019
Pesquisa realizada entre 15/10/2019 15:28:26 e 15/10/2019 16:01:32
Relatório gerado no dia 15/10/2019 16:15:20

ITEM

(IP: 186.208.71.210)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1) VISIO - AAA-03916

0

10 Unidades

0

R$0,00

2) Win Server CAL. AAA-03787

5

1.000 Unidades

147,62

R$147.620,00

3) Win Server Data Core. AAA-30380

1

150 Unidades

4226,69

R$634.003,50

4) Win Server Std Core . AAA-28640

2

320 Unidades

416,28

R$133.209,60

5) VDI Dev Subsc MPSA Government. AAA-03652

0

60 Unidades

0

R$0,00

6) Windows Pro Dev UpLic MPSA Government. AAA-03579

0

60 Unidades

0

R$0,00

Valor Global:

R$914.833,10

Detalhamento dos Itens
Item 1: VISIO - AAA-03916

R$0,00

Quantidade

Descrição

Observação

10 Unidades

Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com
03 (três) anos de garantia de software - software assurance

Item 2: Win Server CAL. AAA-03787

R$147,62

Quantidade

Descrição

Observação

1.000 Unidades

Win Server Dev CALSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software assurance

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$187,84

Órgão: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

D a t a : 04/06/2019 09:00
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Objeto: Atualização de licenças Windows Server dos servidores Controladores de

Modalidade: Pregão Eletrônico

Domínio, Active Directory (AD), e servidores de aplicação do CREA-MG, para a
última versão, Windows Server Datacenter 2019, com aquisição de CALs de
acesso..
Descrição: SISTEMA ( EQUIPAMENTO / SOFTWARE ) GERENCIAMENTO - CALs de

S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:52019 / UASG:389089
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata

acesso. Para que seja possível a utilização dos recursos de servidores
Microsoft Windows por estações de trabalho e notebooks, o processo de
licenciamento da Microsoft exige que além de licenças dos sistemas

Adjudicação: 02/07/2019 15:49
Homologação: 02/07/2019 15:50

operacionais dos servidores, os usuários de recursos Microsoft possuam
também uma quantidade de licenças do tipo CAL (Client Access Licenses).
Essas licenças viabilizam o acesso dos computadores clientes aos recursos

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 450
Unidade: UNIDADE

disponibilizados pelos computadores servidores. O CREA-MG possui

U F : MG

atualmente 3 servidores Controladores de Domínio, com Active Directory
instalados, e 33 servidores de aplicação Windows Server, com 2003, 2008 e
2012 instalados. Diante deste cenário, é necessário a atualização dos
Controladores de Domínio e de todos os servidores de aplicação para a versão
Windows Server Datacenter 2019 (última versão).
CatMat: 111490 - SISTEMA ( EQUIPAMENTO / SOFTWARE ) GERENCIAMENTO ,
SISTEMA ( EQUIPAMENTO / SOFTWARE ) GERE NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.665.833/0001-65
* VENCEDOR *

TECNOLOGIA EDUCACIONAL SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA - ME

R$187,84

Marca: Microsoft
Fabricante: Microsoft
M o d e l o : Windows Server UsrCAL
Descrição: WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL
Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$112,50

Órgão: PREF.MUN.DE NOVO HAMBURGO

D a t a : 13/06/2019 09:31

Objeto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços de licenças de softwares com verba
do BID para o Município de Novo Hamburgo, conforme descrito e especificado
no ANEXO I Termo de Referência (baseado na Requisição de Compras nº 270)..
Descrição: SISTEMA ( EQUIPAMENTO / SOFTWARE ) GERENCIAMENTO - BID Licenças perpétuas de Windows CAL (Client Access License), por dispositivo,
para Windows Server 2019. Licenças perpétuas de Windows CAL (Client
Access License), por dispositivo, para Windows Server 2019. Part Number: AAA03785 Modelo de licenciamento: MPSA ( Microsoft Products and Services
Agreement ) - GOV Sem Software Assurance.

Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : SIM
Identificação: NºPregão:702019 / UASG:988771
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/06/2019 16:18
Homologação: 19/06/2019 10:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 111490 - SISTEMA ( EQUIPAMENTO / SOFTWARE ) GERENCIAMENTO ,
SISTEMA ( EQUIPAMENTO / SOFTWARE ) GERE NOME

Quantidade: 1.000
Unidade: UNIDADE
U F : RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.233.581/0001-44
* VENCEDOR *

AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP

R$112,50

Marca: Microsoft
Fabricante: Microsoft
M o d e l o : 2019
Descrição: PN: AAA-03785 Windows Server Device CAL
Endereço:
R FLORIDA, 1738

Nome de Contato:
ANTONIO

Telefone:
(11) 3230-2760

Email:
licitacoesbr@ax4b.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R$167,35
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

D a t a : 06/08/2019 08:30

Objeto: Aquisição de licenças Microsoft Windows Server (última versão de mercado) e

Modalidade: Pregão Eletrônico

licenças Microsoft Client Access License, bem como a aquisição de solução de
gestão de logins de usuários de rede e contratação de serviços de suporte
técnico, migração, treinamento e banco de horas de consultoria, de acordo com

S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:5702019 / UASG:943001
Lote/Item: 1/3

as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência

Ata: Link Ata

deste edital..

Adjudicação: 09/08/2019 11:16

Descrição: SISTEMA ( EQUIPAMENTO / SOFTWARE ) GERENCIAMENTO Windows Server CAL por Dispositivo - WinSvrCAL SNGL LicSAPk MVL DvcCAL

Homologação: 09/08/2019 11:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.500
Unidade: Unidade
U F : CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.877.285/0002-52
* VENCEDOR *

LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A

R$167,35

Marca: Microsoft
Fabricante: Microsoft
M o d e l o : Device CAL 2019
Descrição: Fornecimento de 2500 licenças do software Microsoft Windows Server CAL 2019 SNGL MVL Device CAL, atendendo assim a todas as exigências d
o edital e seus anexos. A proposta tem validade de 60 dias.
Endereço:
ST SHN QUADRA 2 BLOCO F, S/N

Nome de Contato:
KEILIANE

Telefone:
(85) 3466-8000

Email:
src@lanlink.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R$137,42

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

D a t a : 27/08/2019 09:03

Tribunal Superior do Trabalho

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tribunal Regional do Trabalho 16ª Região

S R P : SIM

Objeto: Aquisição de licenças vitalícias de produtos Microsoft Office, Microsoft
Windows Server e CALs. Todos SEM Software Assurance e COM Licenciamento

Identificação: NºPregão:142019 / UASG:80018
Lote/Item: /8

por Volume, através de Sistema de Registro de Preços, de acordo com as

Ata: Link Ata

quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, parte
integrante do Edital..

Adjudicação: 28/08/2019 15:45

Descrição: Licenciamento de Outros Direitos Permanentes sobre Programasde

Homologação: 03/09/2019 10:21

Computador - Licença Vitalícia - CAL de acesso por usuário ao Windows
Server 2019, SEM Software Assurance, Licenciamento por volume Microsoft

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4.600

CatSer: 27499 - LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE

Unidade: Unidade

PROGRAMASDE COMPUTADOR

U F : MA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.877.285/0002-52
* VENCEDOR *

LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A

R$137,42

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Fornecimento de 4.600 (quatro mil e seiscentas) licenças de software do fabricante Microsoft, marca CAL de acesso por usuário ao Windows Serve
r 2019, sem Software Assurance, em licenciamento por volume Microsoft, com suporte e garantia por 12 meses, em total conformidade com o edital e seus ane
xos.Todos as licenças serão entregues em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do recebimento da nota de empenho, e a validade da pro
posta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital.
Endereço:
ST SHN QUADRA 2 BLOCO F, S/N

Nome de Contato:
KEILIANE

Telefone:
(85) 3466-8000

Email:
src@lanlink.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

R$132,98
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

D a t a : 30/08/2019 09:05

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Sul

S R P : SIM

5ª Divisão de Exército

Identificação: NºPregão:242019 / UASG:160413

Objeto: Aquisição de Licença de Direito de Uso de Software não customizável.
Descrição: Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara

Lote/Item: /1
Ata: Link Ata

Servidor - Microsoft Windows Server 2016 CAL de acesso por dispositivo Part

Adjudicação: 18/09/2019 16:11

Number: R18-05158G. WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov DvcCAL. Aquisição de
licença de software de uso perpétua.

Homologação: 24/09/2019 11:29

CatSer: 27464 - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

SOFTWAREPARA SERVIDOR

Quantidade: 180
Unidade: Unidade
U F : RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.800.572/0001-74
* VENCEDOR *

TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFO

R$132,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Microsoft Windows Server 2016 CAL de acesso por dispositivo Part Number: R18-05158G. WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov DvcCAL. Aquisição de lice
nça de software de uso perpétua.
Endereço:
,

Item 3: Win Server Data Core. AAA-30380

R$4.226,69

Quantidade

Descrição

Observação

150 Unidades

Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software assurance

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$4.226,69

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRA / (1) CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRA

D a t a : 13/06/2019 12:00

Objeto: Licenças de Softwares Sistema Operacional Servidores e Banco de Dados e

Modalidade: Pregão

suas respectivas CALs.
Descrição: S O F T W A R E - Microsoft Windows 2019 Server STD 16 Cores Open
Government

S R P : NÃO
Identificação: NºLicitação:769672
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/06/2019 12:02
Homologação: 24/06/2019 12:02
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 3
U F : MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

03.716.680/0001-32
* VENCEDOR *

LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$4.226,69

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Microsoft Windows 2019 Server STD 16 Cores - Open Government
Endereço:
R CESAR LOMBROSO, 29

Telefone:
(51) 03223-8805
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Item 4: Win Server Std Core . AAA-28640

R$416,28

Quantidade

Descrição

Observação

320 Unidades

Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software assurance

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$430,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 14/08/2019 09:01

Secretaria Executiva

Modalidade: Pregão Eletrônico

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

S R P : SIM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
Objeto: Aquisição de equipamentos e softwares de Datacenter (Hiperconvergência)

Identificação: NºPregão:72019 / UASG:158148
Lote/Item: /12

para suprir as demandas do Instituto Federal de Rondônia - IFRO e do Instituto

Ata: Link Ata

Federal do Mato Grosso - IFMT..
Descrição: SISTEMA ( EQUIPAMENTO / SOFTWARE ) GERENCIAMENTO - Licenc
a Educacional perpe tua Open do Microsoft Windows Server Standard Edition

Adjudicação: 04/09/2019 11:09
Homologação: 04/09/2019 18:03

Core 2016, em portugue s, sem Software Assurance, conforme especificações
técnicas do Termo de Referência.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 402

CatMat: 111490 - SISTEMA ( EQUIPAMENTO / SOFTWARE ) GERENCIAMENTO ,

Unidade: UNIDADE

SISTEMA ( EQUIPAMENTO / SOFTWARE ) GERE NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

03.716.680/0001-32
* VENCEDOR *

LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME

U F : RO

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$430,00

Marca: Microsoft
Fabricante: Microsoft
M o d e l o : Windows Svr Std
Descrição: Licenca Educacional perpetua Open do Microsoft Windows Server Standard Edition Core 2016, em portugues, sem Software Assurance, conforme
especificações técnicas do Termo de Referência.
Endereço:
R CESAR LOMBROSO, 29

Telefone:
(51) 03223-8805

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$402,56

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

D a t a : 27/08/2019 09:03

Tribunal Superior do Trabalho

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tribunal Regional do Trabalho 16ª Região

S R P : SIM

Objeto: Aquisição de licenças vitalícias de produtos Microsoft Office, Microsoft
Windows Server e CALs. Todos SEM Software Assurance e COM Licenciamento

Identificação: NºPregão:142019 / UASG:80018
Lote/Item: /7

por Volume, através de Sistema de Registro de Preços, de acordo com as

Ata: Link Ata

quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, parte
integrante do Edital..

Adjudicação: 28/08/2019 15:45

Descrição: Licenciamento de Outros Direitos Permanentes sobre Programasde

Homologação: 03/09/2019 10:20

Computador - Licença Vitalícia - WIndows Server 2019 Standard, baseado em
núcleo físico , SEM Software Assurance, 2-packs , Licenciamento por volume
Microsoft

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 230

CatSer: 27499 - LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE
PROGRAMASDE COMPUTADOR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

19.877.285/0002-52
* VENCEDOR *

LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A

Unidade: Unidade
U F : MA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$402,56

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Fornecimento de 230 (duzentos e trinta) licenças de software do fabricante Microsoft, marca WIndows Server 2019 Standard, sem Software Assura
nce, em licenciamento por volume Microsoft, com suporte e garantia por 12 meses, em total conformidade com o edital e seus anexos.Todos as licenças serão
entregues em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do recebimento da nota de empenho, e a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital.
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

ST SHN QUADRA 2 BLOCO F, S/N

KEILIANE

(85) 3466-8000

src@lanlink.com.br

Item 5: VDI Dev Subsc MPSA Government. AAA-03652

R$0,00

Quantidade

Descrição

Observação

60 Unidades

VDI Dev Subsc MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03
(três) anos de garantia de software - software assurance

Item 6: Windows Pro Dev UpLic MPSA Government. AAA-03579

R$0,00

Quantidade

Descrição

Observação

60 Unidades

Windows Pro Dev UpLic MPSA Government D Each Non-Specific IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03
(três) anos de garantia de software - software assurance
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Comprar Microsoft Visio Professional 2019 - Download

0

ITEMS

R$

0 CARRINHO VAZIO

PESQUISAR POR PRODUTOS

COMPRA FACIL
ENVIO POR EMAIL

ATENDIMENTO
sac@rupave.com

BEM VINDO A RUPAVE.COM

NAVEGAR PARA...

WINDOWS

WINDOWS SERVER
OFFICE 365

OFFICE 2016

PRODUTIVIDADE

OFFICE 2019

GIFTCARDS

Início / Microsoft O ce 2019 / Microsoft Visio Professional 2019 – ESD

https://rupave.com/produto/microsoft-visio-professional-2019-download/
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MICROSOFT VISIO PROFESSIONAL 2019 – ESD
Com o Microsoft Visio Professional 2019, você receberá uma chave e o link para download desse software
diretamente dos servidores da Microsoft (o link que você recebe é o mesmo que comprando diretamente do
site Office.com). O software está em português brasileiro (pt-br) e acompanha nota fiscal eletrônica. Pode
ser usado tanto em pcs ou notebooks. Permite instalação limpa (do zero). Permite reinstalação em caso de
formatação do pc. A instalação pode ser feita a qualquer tempo (em um dia, 6 meses ou 10 anos após a
compra). Licença perpétua (dura para sempre). Este software permite a instalação em apenas 1(um) pc
(você poderá instalar ou a versão de 32 bits, ou a versão de 64 bits. Cada chave permite instalar uma das
opções apenas). E caso nunca tenha usado este produto antes, a equipe da Rupave.com está pronta para
lhe ajudar a utilizar!
Produto com frete grátis apenas em envios eletrônicos (por e-mail), com entrega feita no máximo em
5 dias úteis, a partir da confirmação de pagamento. Esteja atento de verificar se seu e-mail está
correto no momento da compra.
Garantia: Vitalícia pela Microsoft (produto com nota fiscal eletrônica -NFS-e)

REF: 889842326741 Categoria: Microsoft Office 2019

DESCRIÇÃO

/

Descrição do Produto
Deseja conhecer nossas outras opções de produtos do Office 2019? CLIQUE AQUI.
Código de ativação do Aplicativo Visio Professional 2019 original com 25 dígitos, com permissão para ativar
o aplicativo em 1 (um) dispositivo (Pc ou Notebook), da fabricante Microsoft.

Com o Microsoft Visio Professional 2019, está mais fácil do que nunca para pessoas e equipes
criarem e compartilharem diagramas profissionais e versáteis que simplificam informações
complexas. O pacote inclui toda a funcionalidade do Visio Standard 2019, bem como formas,
modelos e estilos atualizados; suporte aprimorado para colaboração em equipe, incluindo a
capacidade de várias pessoas trabalharem em um único diagrama ao mesmo tempo; além da
capacidade de vincular diagramas a dados. O Visio Professional 2019 também inclui estêncis
adicionais para diagramas comerciais e de engenharia; diagramas de processo; mapas e plantas
baixas; diagramas de rede; diagramas de software e de banco de dados.
Crie diagramas profissionais
Com o Visio Professional 2019, ficou mais fácil e intuitivo criar fluxogramas, diagramas, organogramas,
plantas baixas, projetos de engenharia e muito mais usando formas e modelos modernos com a experiência
do Office que você já conhece.
Trabalhe melhor em equipe
Trabalhe em equipe nos fluxogramas do Microsoft Visio 2019 e inclua informações de todos os participantes.
E com o Office 365, vários membros da equipe podem trabalhar nos diagramas ao mesmo tempo.
Obtenha informações concretas
https://rupave.com/produto/microsoft-visio-professional-2019-download/
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Conecte os fluxogramas e diagramas a dados concretos. A formatação de formas aplicadas atualiza
automaticamente os fluxogramas para refletir as mudanças nos dados subjacentes, seja no Visio ou no
Office 365.
REQUISITOS
– Processador necessário: Processador x86 ou x64 bits de 1,6 Gigahertz (GHz) ou mais veloz com 2-core
– Sistema operacional necessário: Windows 10 ou posterior, Windows 10 Server, Windows Server 2019 R2.
– Memória necessária: 2 GB de RAM (32 bits); 4 GB de RAM (64 bits)
– Espaço em disco necessário: 4 GB de espaço disponível em disco
– Resolução necessária: Resolução 1024 x 768
– Gráficos: A aceleração de hardware gráfico requer uma placa gráfica DirectX 9 ou posterior, com WDDM
2.0 ou superior para o Windows 10 (ou WDDM 1.3 ou superior para o Windows 10 Fall Creators Update.
– Requisitos adicionais do sistema: A funcionalidade da Internet requer uma conexão com a Internet. Conta
da Microsoft necessária.

Avaliações
Últimas 4 avaliações recebidas
Avaliação:

Rose A.

Feita há três dias

Funciona como deveria

Ricardo F.

Chegamos até esse site por indicação de uma empresa parceria que costuma
comprar com a Rupave. Atendimento competente, souberam esclarecer todas
as dúvidas que tínhamos com o Visio 2019 Professional, e acabamos
realizando a compra, que ocorreu sem qualquer tipo de problema.
Avaliação:
Feita há quatro dias

Gostei

Bruno F.

Já é a terceira vez que compro com o intuito de revenda com a Rupave, e deu
para perceber que eles tem um real comprometimento com seus revendedores,
sempre procurando oferecer a melhor condição possível (e posso dizer que
eles normalmente já a tem). Com certeza a parceria vai durar muitos e muitos
anos pela frente.
Avaliação:
Feita há seis dias

Surpreendido

Ana T.

Vi alguns elogios (e até a página do facebook deles, onde tive a oportunidade
de esclarecer algumas dúvidas), e depois de algum tempo nao teria mais o que
fazer a nao ser realizar a compra. E ainda bem, tudo ocorreu dentro do
esperado. Agradeço pelo atendimento de toda a equipe.
Avaliação:
Feita há uma semana

Segunda compra
Já tinha comprado um Office 2019 Professional, pois achava que o Microsoft
Visio 2019 faria parte, mas infelizmente nao faz. Pesquisando na internet, esse
site foi o que me apresentou o melhor valor, resolvi comprar e nao me
arrependo, tudo está funcionando muito bem.
Restou alguma dúvida sobre o Visio Professional 2019? Utilize os canais de contato abaixo (telefones e chat
Cotação rupave.com Item 1 TR (0609053)
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Restou alguma dúvida sobre o Visio Professional 2019? Utilize os canais de contato abaixo (telefones e chat
durante horário comercial) ou nos procure no Facebook.

PRODUTOS RELACIONADOS

Microsoft Project Professional 2019 – ESD

R$3 399SEI
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R$3,399.00
COMPRAR

DETALHES

COMPARTILHAR

Em até 10x de R$339.90 sem juros

R$3,059.10 à vista por transferência

Microsoft Office Professional 2019 – 32 / 64 Bits – ESD

R$1,399.00
COMPRAR

https://rupave.com/produto/microsoft-visio-professional-2019-download/
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DETALHES

COMPARTILHAR

Em até 10x de R$139.90 sem juros

R$1,259.10 à vista por transferência

Office 2019 Home & Student – 32 / 64 Bits – ESD – Microsoft

R$249.00

R$189.00

COMPRAR

DETALHES

https://rupave.com/produto/microsoft-visio-professional-2019-download/
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Em até 7x de

R$27.00 sem juros

R$170.10 à vista por transferência

R$1,599.00
Em até 10x de R$159.90 sem juros

R$1,439.10 à vista por transferência
QUANTIDADE
-

1

+

COMPRAR

COMPARTILHAR

https://rupave.com/produto/microsoft-visio-professional-2019-download/
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https://rupave.com/produto/microsoft-visio-professional-2019-download/
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Atendimento
Segunda a sexta (Exceto feriados)
das 8h30 às 20h
(11) 4210-8291
(21) 2018-1693
(31) 3181-0274
(41) 3180-0616
(51) 2041-0050
(61) 3181-0947
(71) 3838-9905

Dúvidas
Como comprar
Formas de pagamento
Segurança e privacidade
Politica de garantia
Venda seu produto conosco
Revenda nossos produtos
Seja nosso parceiro

https://rupave.com/produto/microsoft-visio-professional-2019-download/

Cotação rupave.com Item 1 TR (0609053)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 60

10/11

15/10/2019

Comprar Microsoft Visio Professional 2019 - Download

Rupave

19.422 curtidas

Curtir Página

Compartilhar

Seja o primeiro de seus amigos a curtir
isso.

Certificado
Sobre certificados
SSL

Copyright Rupave 2018
Amazon Internet Desenvolvimento e Venda de Software Ltda - CNPJ 23.963.024/0001-41

https://rupave.com/produto/microsoft-visio-professional-2019-download/

Cotação rupave.com Item 1 TR (0609053)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 61

11/11

15/10/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=OY8DMCAJD1LSE&View=Message&Print=Yes

De: Cristino Hermano de Bulhões <cristinobulhoes@tre-al.jus.br>
Para: "compras List Member" <compras@tre-al.jus.br>
Data: 15/10/2019 03:50 PM
Assunto: [compras] Proposta Microsoft
Encaminho proposta recebida relativa ao processo SEI nº 0007384-46.2019.6.02.8000.
-------- Mensagem encaminhada -------Assunto:projeto Microsoft
Data:Tue, 15 Oct 2019 18:14:57 +0000
De:Marcus Vinicius Perrott De Melo <vinicius.perrott@lanlink.com.br>
Para:Cristino Hermano de Bulhões <cristinobulhoes@tre-al.jus.br>
Anexados:
Arquivo: 130651_2019.pdf

Tamanho:
585k

Tipo de Conteúdo: application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=OY8DMCAJD1LSE&View=Message&Print=Yes
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Lanlink Soluções
SRC: 0800 275 9303 - www.lanlink.com.br
Nossa Missão: Ser referência na transformação digital das
organizações e reconhecida como ágil, inovadora e um excelente
lugar para trabalhar.

15/10/2019
À TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Telefone: 82 21227752
Fax: 82 21227753
Nome do Contato: Cristino Hermano de Bulhões
E-mail do Contato: cristinobulhoes@tre-al.jus.br
CNPJ: 06015041000138
CGF: ISENTO
Licenciamento Microsoft
Proposta Nº 0013065-1/2019
1. Licenciamento Microsoft
Item Qtde

Descrição

Valor Unitário

Win Server Dev CALSA MPSA Government
1.1 1.000,00
D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR
Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA
1.2 150,00 Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining
IMP-BR
Win Server Std Core 2 SftSA MPSA
1.3 320,00 Government D 36 Month(s) Non-Specific
IMP-BR

R$ 293,49

Valor Total

Local
Faturamento

Lanlink
R$ 293.494,40 Soluções
Brasília

Lanlink
R$ 5.831,47 R$ 874.720,71 Soluções
Brasília
R$ 470,87

Lanlink
R$ 150.677,02 Soluções
Brasília

R$ 195,59

Lanlink
R$ 11.735,51 Soluções
Brasília

1.4 60,00

VDI Dev Subsc MPSA Government D 36
Month(s) Non-Specific IMP-BR

1.5 10,00

Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR

R$ 5.026,94

Lanlink
R$ 50.269,41 Soluções
Brasília

1.6 60,00

Windows Pro Dev UpLic MPSA
Government D Each Non-Specific IMP-BR

R$ 951,61

Lanlink
R$ 57.096,40 Soluções
Brasília

Total do Grupo: R$ 1.437.993,46
Total Geral R$:1.437.993,46 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E

Cotação Lanlink (0609061)
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NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Condições comerciais:
Faturamento:
Item(ns) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6: Empresa
Condições de Pagamento:
Item(ns) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6: Pagamento 30 dias
Prazo de Entrega:
Item(ns) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6: 25 dias
Garantia:
Item(ns) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6: 12 meses Especial
Frete: N/A
Seguro: N/A
Impostos: N/A
Local de Entrega: Cliente
Observações:
( ) Declaro que o faturamento dos itens desta proposta deverá ser rateado entre filiais e/ou empresas
Grupo Empresarial, conforme documento enviado em anexo que passa a integrar a presente formalização
de compra.

Data de Validade da Proposta
04/11/2019

Termo de Aceite da Proposta
Autorizo o faturamento dos seguintes itens de produtos/serviços :
( ) Todos ou ( ) Os itens: _______________________________________________ , e estou de acordo
com as condições comerciais acima citadas.

Data

Nome e Função do Responsável pela
Aprovação

Assinatura

___/___/_____
Proposta Nº 0013065-1/2019. A venda está condicionada a aprovação de crédito. Se cliente novo, solicitamos
anexar ficha cadastral e cópia do CGC(CNPJ)
Marcus Vinicius Perrott De
Melo
Contato: 33333333
Telefone: 61-32291103
Filial: Lanlink Soluções
Brasília
CNPJ: 19.877.285/0002-52
SRC: 0800 275 9303
www.lanlink.com.br

Cotação Lanlink (0609061)

Analisado Criticamente e
APROVADO
Por: MVP
Data: 15/10/2019
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=OY8DMCAJD1LSE&View=Message&Print=Yes

De: Linaldo Francisco de Lima Junior <linaldo.lima@brasoftware.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Ana Carla Rocha Andrade <ana.rocha@brasoftware.com.br>
Data: 14/10/2019 04:06 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de cotação para fornecimento de softwares Microsoft. PA 000738446.2019

Prezada Maria, boa tarde.
Segue nossa proposta para fornecimento de licenças Microsoft para o TRE-AL,
conforme Termo de Referência enviado.
Vale destacar uma correção no referido TR: O Item 6 - Part. Number AAA-03579 NÃO POSSUI SOFTWARE ASSURANCE. Sendo assim, não haverá período de cobertura de
atualização do software pelo período de 36 meses. A licença é perpétua, mas só
terá direito a versão disponível no ato da Contratação. Sendo assim, sugerimos
a correção do referido item no TR.
Cordialmente,
Linaldo Francisco de Lima Junior | Brasoftware | Tel: +55 11 3179-6967 / 81
99739-2728
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de outubro de 2019 16:00
Assunto: Solicitação de cotação para fornecimento de softwares Microsoft. PA
0007384-46.2019
Prezados Fornecedores,
Solicitamos cotação para o fornecimento dos softwares Microsoft ligados aos
serviços de infraestrutura e em uso no TRE-AL, conforme Lote Único constante do
Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.
Caso não haja interesse ou condições de atender, independente do motivo,
pedimos comunicar-nos.
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711 - seic@tre-al.jus.br

Anexados:
Arquivo: TRE AL - Proposta
MPS104267A.pdf

Tamanho: Tipo de Conteúdo:
154k
application/pdf

Arquivo:
Tamanho: Tipo de Conteúdo:
Termo_de_Referencia___TIC_0602997.html 176k
text/html
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Para: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS (CNPJ:06.015.041/0001-38)
Att.: Sr(a). TALES DE AMORIM GAMELEIRA
Data: 14/10/2019
Prezado(a) Senhor(a),
Conforme solicitação, segue abaixo nossa proposta comercial.
Cotação Nro:
MPS104267A
Tipo de Contrato: Products and Services Agreement

Aplicativo:
Sistema:
Servidor:

D
D
D

Licenças-Aplicativo
Qtde.

part#

10

AAA-03916

Produto
VISIO PROFESSIONAL PER DEVICE LICENSE AND SOFTWARE
ASSURANCE

Período
SA

Pontos
Acum.

3 anos

80

Preço(R$) Total(R$)
5.004,88

80

Total

50.048,80
50.048,80

Licenças-Sistema
Qtde.

part#

60

AAA-03579

Produto
WINDOWS PROFESSIONAL PER DEVICE UPGRADE LICENSE

Período
SA

Pontos
Acum.

N/A

120

947,43

56.845,80

120

Total

56.845,80

Preço(R$) Total(R$)

Licenças-Servidor
Período
SA

Pontos
Acum.

WINDOWS SERVER PER DEVICE CLIENT ACCESS LICENSE AND
SOFTWARE ASSURANCE

3 anos

3000

292,21

292.210,00

AAA-30380

WINDOWS SERVER DATACENTER PER CORE 2 LICENSES
LICENSE AND SOFTWARE ASSURANCE

3 anos

5700

5.805,88

870.882,00

320

AAA-28640

WINDOWS SERVER STANDARD PER CORE 2 LICENSES
SOFTWARE SA

36 meses

640

468,72

149.990,40

60

AAA-03652

VDI PER DEVICE SUBSCRIPTIONS

36 meses

60

194,76

11.685,60

9400

Total

Qtde.

part#

1000

AAA-03787

150

Produto

Total de pontos acumulados nesta cotação : 9600

Preço(R$)

Total

Total(R$)

1.324.768,00

R$ 1.431.662,60

Condições de pagamento: CARTEIRA - BRADESCO (Banco: 237 Agência: 3381-2 C/C: 145.955-4)
Validade da proposta : 14/11/2019
Proposta elaborada por : linaldo.lima@brasoftware.com.br
ATENÇÃO
Em caso de aprovação desta proposta, pedimos a gentileza de conferir as informações cadastrais abaixo,
uma vez que os dados informados aqui serão utilizados para emissão da sua Nota Fiscal Eletrônica. Caso
tenha alguma inconsistência, favor informar ao seu Gerente de Conta ou Atendimento Prime, para a
devida correção.
Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

I.E.: ISENTO

Endereço : AV Aristeu de Andrade,377 - FAROL
CEP : 57051-090

Cidade : Maceió

Estado : AL

Dados do Emissor

Cotação Brasoftware (0609078)
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Razão Social : Brasoftware Informática Ltda.
CNPJ : 57.142.978/0001-05

I.E.: 546.106.669.110

Endereço : Rua Marina La Regina, 227 - 3. andar
CEP : 08550-210

Cidade : Poá

Estado : SP

Atenciosamente,

Linaldo Francisco de Lima Junior
Executivo de Contas e Parcerias
Fone: +55 71 3480-8110
Fax: +55 71 3480-8110
Cel: +55 81 9 9739-2728
linaldo.lima@brasoftware.com.br
www.brasoftware.com.br

Cotação Brasoftware (0609078)
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SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC
Licenças Microsoft – PA 0007384-46.2019
Previsão de Estimativa da Aquisição/Registro de Preços – CATMAT Nº 111490
Qtd a Quant.
Ite
Registr mínima
m
ar
adquirir

Part
Number

Descrição

Banco de
Preços
(0609051)
R$

1

10

2

1000

AAA-03787 Win Server Dev CALSA MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR

3

150

AAA-30380 Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR

4.226,69

4

320

AAA-28640 Win Server Std Core 2 SftSA MPSA Government D 36
Month(s) Non-Specific IMP-BR

416,28

5

60

6

60

rupave.com Lanlink Brasoftware
Valor Médio Valor Aquisição
(0609053) (0609061) (0609070)
Unitário R$
Mínima
R$
R$
R$

4.797,00

5.026,94

5.004,88

293,49

292,21

5.831,47

5.805,88

470,87

AAA-03652 VDI Dev Subsc MPSA Government D 36 Month(s)
Non-Specific IMP-BR
AAA-03579 Windows Pro Dev UpLic MPSA Government D Each
Non-Specific IMP-BR

AAA-03916 Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3
Yr(s) Remaining IMP-BR

147,62

TOTAL

Planilha Resumo de Preços Licenças Microsoft (0609132)

Valor Total a
Registrar

4.942,94

R$ 0,00

R$ 49.429,40

244,44

R$ 0,00

R$ 244.440,00

5.288,01

R$ 0,00

R$ 793.202,00

468,72

451,96

R$ 0,00

R$ 144.626,13

195,59

194,76

195,18

R$ 0,00

R$ 11.710,50

951,61

947,43

949,52

R$ 0,00

R$ 56.971,20

R$ 0,00

R$ 1.300.379,23

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 69

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.

À COINF,
Senhor Coordenador,
Encaminhamos a Planilha Resumo (evento 0609132
) da estimativa dos preços médios cotados para o registro das
licenças Microsoft na forma do Termo de Referência TIC 53
(0602997), para análise e, se for o caso, indicação do
quantitativo mínimo previsto para aquisição neste exercício.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 15/10/2019, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609139 e o código CRC C4AAC12E.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho SEIC 0609139

0609139v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.

À SEIC
Sr. Chefe,
Em atenção ao Despacho SEIC 0609139, segue a
informação:
Quatitativo mínimo
para este exercício

Item Descrição
01
02
03
04
05
06

Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software assurance
Win Server Dev CALSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software assurance
Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento
para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software assurance
Win Server Std Core 2 SftSA MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific IMP-BR, ou seja, licenciamento
para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software assurance
VDI Dev Subsc MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software assurance
Windows Pro Dev UpLic MPSA Government D Each Non-Specific IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software assurance
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/10/2019, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609182 e o código CRC 7A4B2FAF.

0007384-46.2019.6.02.8000

0609182v1

Despacho COINF 0609182
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03
800
75
100
30
30

SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC
Licenças Microsoft – PA 0007384-46.2019
Previsão de Estimativa da Aquisição/Registro de Preços – CATMAT Nº 111490
Qtd a Quant.
Ite
Registr mínima
m
ar
adquirir

Part
Number

Descrição

1

10

3

2

1000

800

AAA-03787 Win Server Dev CALSA MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR

3

150

75

4

320

5
6

Banco de
Preços
(0609051)
R$

rupave.com Lanlink Brasoftware
Valor Médio Valor Aquisição
(0609053) (0609061) (0609070)
Unitário R$
Mínima
R$
R$
R$

4.797,00

Valor Total a
Registrar

5.026,94

5.004,88

4.942,94

R$ 14.828,82

R$ 49.429,40

147,62

293,49

292,21

244,44

R$ 195.552,00

R$ 244.440,00

AAA-30380 Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR

4.226,69

5.831,47

5.805,88

5.288,01

R$ 396.601,00

R$ 793.202,00

100

AAA-28640 Win Server Std Core 2 SftSA MPSA Government D 36
Month(s) Non-Specific IMP-BR

416,28

470,87

468,72

451,96

R$ 45.195,67

R$ 144.626,13

60

30

AAA-03652 VDI Dev Subsc MPSA Government D 36 Month(s)
Non-Specific IMP-BR

195,59

194,76

195,18

R$ 5.855,25

R$ 11.710,50

60

30

AAA-03579 Windows Pro Dev UpLic MPSA Government D Each
Non-Specific IMP-BR

951,61

947,43

949,52

R$ 28.485,60

R$ 56.971,20

R$ 686.518,34

R$ 1.300.379,23

AAA-03916 Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3
Yr(s) Remaining IMP-BR

TOTAL

Planilha Resumo de preços com previsão aquisição mínima (0609196)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6239 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Trata-se de procedimento de registro de preços de
licenças Microsoft, conforme Termo de Referência TIC 53 (0602997),
com indicação de quantitativo mínimo a adquirir neste exercício,
conforme Despacho COINF (0609182).
Assim, conforme pesquisa no Banco de Preços (0609051),
na internet (0609053) e cotações recebidas das empresas Lanlink
(0609061) e Brasoftware (0609078), obtivemos o valor médio
estimado de R$ 686.518,34 (seiscentos e oitenta e seis mil,
quinhentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) para a
aquisição prevista neste exercício e o valor global no montante de R$
1.300.379,23 (hum milhão, trezentos mil, trezentos e setenta e nove
reais e vinte e três centavos) para o registro total estimado dos itens,
seguindo sempre as recomendações da IN 05/2014 da SLTI do MPOG
e determinações constantes da OS 02/2010 do TRE-AL.
Alertando, por fim, para os resultados finais nos certames
da mesma natureza, em que os itens de TIC são adjudicados por
valores bem abaixo dos valores inicialmente estimados com base em
preços de cotações de fornecedores, sugerimos, salvo melhor juízo,
que o registro seja realizado por meio de licitação, pregão eletrõnico,
pelo sistema de registro de preços, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 3.555/200,
5.450/2005 e 7.892/2013.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 15/10/2019, às 19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 15/10/2019, às 19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

Informação 6239 (0609197)
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609197 e o código CRC 28EE3A20.

0007384-46.2019.6.02.8000

Informação 6239 (0609197)

0609197v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
De acordo com a Informação 6239, 0609197, 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.
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,
conforme determina o mencionado artigo.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 15/10/2019, às 19:32, 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
0609249 e o código CRC 1553FC4E.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0609249

0609249v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.

Remeto os autos à COFIN, para informar a inclusão
do valor destinado à presente aquisição no pedido de crédito
adicional da etapa extraordinária.
Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
edital, destacando que o aviso de licitação, para que possa
atender aos prazos de aquisição no exercício, deve ser
providenciado até o próximo dia 24.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/10/2019, às 19:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609253 e o código CRC 9DB1E8FF.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0609253

0609253v1

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 76

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2019.

À GSAD,
Em atendimento ao despacho GSAD (0609253),
informo que referido pedido de crédito adicional consta no
evento
(0609256),
instruído
no
SEI
nº 000159129.2019.6.02.8000.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/10/2019, às 21:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609259 e o código CRC 41707F1E.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho COFIN 0609259

0609259v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.

À SLC, em tempo, complementando o Despacho
G S A D 0609253, informo que em face da proximidade do
encerramento do exercício e a natureza da demanda, incluída
no planejamento de contratações de TIC do Órgão para o
corrente ano, solicito que seja dada sequência ao feito sem a
divulgação da IRP, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 4º
do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2019, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609557 e o código CRC BF4B7C55.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0609557

0609557v1
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STI_ACOMPANHAMENTO

PROJETOS STI_VALOR COTADO X CONTRATADO
Nº

PROCESSOS

OBJETO

VALOR COTADO

CONTRATAÇÃO

1

0000953-93.2019.6.02.8000

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BANDA LARGA DE ACESSO À INTERNET PARA
UTILIZAÇÃO EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS.

R$ 177.618,00

EM ANDAMENTO

2

0000727-88.2019.6.02.8000

R$ 165.540,84

3

0011804-31.2018.6.02.8000

R$ 140.293,80

4

0004379-16.2019.6.02.8000

R$ 103.611,00

EM ANDAMENTO

5

0007170-55.2019.6.02.8000

6

0004514-28.2019.6.02.8000

7

0005304-12.2019.6.02.8000

8

0002349-08.2019.6.02.8000

9

0003335-59.2019.6.02.8000

10

0008478-63.2018.6.02.8000

11

0000375-33.2019.6.02.8000

CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE STORAGE HPE 3PAR EM USO
NA INFRAESTRUTURA DE TIC DA SEDE DESTE REGIONAL.
EXTENSÃO DE GARANTIA/SUPORTE DO PRODUTO VMWARE SITE RECOVERY
MANAGER (SRM).
CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS HPE EM USO
NA INFRAESTRUTURA DE TIC DESTE REGIONAL.
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - BATERIA
PARA NO-BREAKS
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO TAPE LIBRARY E SOLUÇÃO DE
ARMAZENAMENTO STORAGE – ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTO 2020.
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) SERVIDORES DE REDE –
ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTO 2020.
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SUBSTITUIR
EQUIPAMENTOS FORA DE GARANTIA E/OU OBSOLETOS.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MÓDULO DE SEGURANÇA
CRIPTOGRÁFICA (MSC) / HARDWARE SECURITY MODULES (HSM) PARA
GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS ADQUIRIDOS
PELO TRE/AL.
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE: SWITCHS
GERENCIÁVEIS – ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTO 2020.
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO PACOTE MICROSOFT OFFICE

12

0000829-13.2019.6.02.8000

AQUISIÇÃO DE TERMINAIS MULTIMÍDIA (KVM) PARA USO NOS DATA CENTERS.

R$ 49.735,72

R$ 45.000,00

13

0003337-29.2019.6.02.8000

R$ 50.336,00

EM ANDAMENTO

14

0011213-69.2018.6.02.8000

R$ 2.445.335,40

15

0004193-27.2018.6.02.8000

16

0000735-65.2019.6.02.8000

17

0007708-70.2018.6.02.8000

18

0000726-06.2019.6.02.8000

19

0007945-07.2018.6.02.8000

20

0007384-46.2019.6.02.8000

AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELIGENCE (BI).
SOLUÇÃO DE CONEXÃO DE DADOS, NOMINADA DE BACKBONE SECUNDÁRIO,
ENTRE O PRÉDIO SEDE DO TRE/AL E OS CARTÓRIOS ELEITORAIS E ESCRITÓRIOS
REMOTOS DE TODO O ESTADO.
CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS HP EM USO
NA INFRAESTRUTURA DE TIC DESTE REGIONAL.
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS E ESTABILIZADORES DE
PEQUENO PORTE PARA SUBSTITUIR EQUIPAMENOTS FORA DE GARANTIA E/OU
OBSOLETOS.
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA “ON SITE” EM
NOBREAKS/UPS DE GRANDE PORTE, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE FIREWALLS SONICWALL EM
USO NA INFRAESTRUTURA DE TIC DESTE REGIONAL.
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO VIABILIZADORA DE VÍDEO
CONFERÊNCIA ENTRE A CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, CARTÓRIOS
ELEITORAIS DE ALAGOAS E O PRÓPRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, CONFORME PROVIMENTO Nº 75 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE
JUSTIÇA.
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTOS MICROSOFT
LIGADOS AOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E EM USO NESTE TRIBUNAL –
ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTO 2020.

TOTAL

%DIFERENÇA

EVENTO

R$ 154.998,00

-6,37%

0.608006

R$ 55.190,00

-60,66%

0.608131

-24,30%

0.590080

-15,23%

0.603156

-9,52%

0.603767

R$ 1.105.200,00

-54,80%

0.607141

R$ 89.248,70

R$ 80.000,00

-10,39%

0.549696

R$ 89.312,80

R$ 66.142,40

-25,94%

0.562834

R$ 22.832,00

EM ANDAMENTO

R$ 1.615.442,00

EM ANDAMENTO

R$ 1.041.520,00

EM ANDAMENTO

R$ 534.133,00

R$ 404.322,92

R$ 264.189,43

EM ANDAMENTO

R$ 4.850.943,10

R$ 4.111.916,00

R$ 62.520,00

EM ANDAMENTO

R$ 32.240,04

R$ 26.000,00

-19,35%

0.578531

R$ 149.338,24

R$ 115.000,00

-22,99%

0.578533

R$ 129.670,10

R$ 112.000,00

-13,63%

0.537776

R$ 686.518,34

EM ANDAMENTO

R$ 8.675.791,74

R$ 6.275.769,32

-27,66%
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0007384-46.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de softwares
Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 7.892/2013 atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018, 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 o 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 deste edital.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL,
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após
1
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realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos
após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou documento
equivalente.
3.2.

O prazo de garantia de cada software será de 03 (três) anos.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
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.
4.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as 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.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
4.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
4.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
2
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07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins
de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do
Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº
5.450/2005).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(inciso IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização
do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura
deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
3
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a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado
o disposto no item 6.7 do edital;
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital,
sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta 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.
6.4.3.
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.
6.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto
ofertado.
6.5.
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).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período
de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.

4
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6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item ofertado.
8.1.2. Os lances para o item deverá contemplar todos os subitens que o compõem.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
5
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8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
neste Edital.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, constantes do Anexo I-A, que
representam uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum,
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
9.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor do item
ofertado e de todos os subitens que o compõem.
9.2.2.
O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade
com o Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais
de cada um dos subitens que compõem o item ofertado.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado
de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
6
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
10.1.
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.
10.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via
sistema, o modelo de proposta, constante no Anexo I-B, devidamente preenchido, onde
constem os valores unitários e totais de cada um dos subitens que compõem o item
ofertado.
11 - DA HABILITAÇÃO.
11 .1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema
de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a
análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato
“on line” do site do Comprasnet.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5.
do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
7
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c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação econômico-financeira:
d.1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de
abertura do certame.
11.2.
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).
11.3.
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.
11.3.1. 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.
11.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes que se enquadrem como
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.
11.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 11.4., 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.
11.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
11.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
11.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. e 11.4.3.
11.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
11.4.1. e 11.4.3. 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.
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11.5.
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 11.1. e no item 11.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
11.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
11.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
11.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
12.1.
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.
12.1.1. 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.
12.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
12.1.3. 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.
12.2.
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.
12.3.
Para efeito do disposto no item 12.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento,
o Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os
automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem
também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
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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.
12.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
12.5.
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.
13 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
13.1.
Este pregão submete-se às
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.

regras

relativas

ao

direito

de

preferência

14 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
14.1.
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.
14.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
14.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
14.2.
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 email: 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.
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15- DOS RECURSOS.
15.1.
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.
15.2.
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.
15.3.
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.
15.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
15.5.
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.
16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
16.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
16.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
16.3.
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.
17 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
17.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.
18 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
18.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
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18.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
18.2.
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.
18.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 18.3.1., podendo
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
18.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.
18.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.
18.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
18.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
18.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 18.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 18.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
18.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
18.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.
18.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.

12

Minuta de edital (0609828)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 91

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
18.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
18.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.
18.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
18.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 18.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
18.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
18.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

a

terceiros

nenhuma

18.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.
18.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
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18.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 18.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
18.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que aderirem.
19 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
19.1. Os softwares deverão ser entregues, no prazo previsto no item 3 deste edital, por
meio eletrônico, através do seguinte e-mail: coinf@tre-al.jus.br, cc.: segi@tre-al.jus.br.
19.2.

O objeto será recebido:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações.
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos
do Tribunal.

19.3.
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no
sítio do fabricante.
19.4.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
19.5.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
19.6.
O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento.
19.7.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

19.8.
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.
19.9.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 20.
20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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20.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após o recebimento da notificação; e
2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
1) 0,5% (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 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 Ordem de Fornecimento; e
- 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 de 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
2) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida.
3) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, 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.
20.2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços com
a Contratada.
20.3.
As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
20.4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente.
20.5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
15
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20.6.
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.
20.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
20.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
20.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.
20.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
20.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

20.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
20.13.
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.
20.14.
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.
20.15.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
21 - DO PAGAMENTO.
21.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
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a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota 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
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
21.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

21.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

21.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
21.5.
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.
21.6.
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

21.7.
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.
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
22.1.
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 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente).
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22.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
23 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
23.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de
penalidades;
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua
compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 18.15.

23.2.

São, ainda, obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da
Ata
de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente t
ermo, 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 contr
aditório e ampla defesa.
24 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
24.1.

São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 18.15.
24.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações
do Edital e com os termos da proposta de preços;
b)
Fornecer os materiais conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na
Ata
de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;
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 estabelecidos no Edital e em seus Anexos;
e)
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
g)
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h)
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das
penalidades previstas no Anexo I;
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i)
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

j)
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
k)
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 do objeto da contratação;
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
n)
Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
o)
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.
25 - DA PUBLICIDADE.
25.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
25 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
25.1.
É vedada a aquisição separada de subitens para os quais, o fornecedor
convocado para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os
licitantes.
26 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
26.1.
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.
26.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
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26.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

26.4.
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.
26.5.
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.
26.6.
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.
26.7.
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.
26.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
26.9.
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.
26.10.
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.
26.11.

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

26.12.
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.
26.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 26.9, no caso de ser retirado em
Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
26.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações dos itens, quantitativos a serem adquiridos e preços
máximos admitidos;
ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por subitem;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão);
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
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26.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos
serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta
orçamentária 2020, como medida de viabilização de atualização progressiva
da plataforma.
Item contendo os subitens abaixo listados:
Subitem

Part
Number

01

AAA03916

Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3
Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento
10
para Governo Classe D com 03 (três) anos de
garantia de software - software assurance

AAA03787

Win Server Dev CALSA MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja,
licenciamento para Governo Classe D com 03 100
(três) anos de garantia de software - software
assurance

AAA30380

Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D
3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja,
licenciamento para Governo Classe D com 03 150
(três) anos de garantia de software - software
assurance

04

AAA28640

Win Server Std Core 2 SftSA MPSA Government D
36 Month(s) Non-Specific IMP-BR, ou seja,
licenciamento para Governo Classe D com 03 320
(três) anos de garantia de software - software
assurance

05

AAA03652

06

AAA03579

02

02. Quantidade

03

Descrição

Qtd

VDI Dev Subsc MPSA Government D 36 Month(s)
Non-Specific IMP-BR, ou seja, licenciamento para
60
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia
de software - software assurance
Windows Pro Dev UpLic MPSA Government D Each
Non-Specific IMP-BR, ou seja, licenciamento para
60
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia
de software - software assurance

A contratação em tela pretende atualizar a platarfoma Microsoft de
03.
Resumo
da base deste Tribunal, dotando a COINF/STI de ferramentas que permitem
Especificação do Objeto
um melhor gerenciamento de procedimentos de gerencia de servidores e
serviços de infraestrutura de software Microsoft.
04. Valor Estimado
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Subitem Valor (R$)

Qtd

01

10

02

1000

03

150

04

320

05

60

06

60

Total (R$)

05. Justificativa

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para
fornecimento de serviços e sistemas (SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet,
ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário manter atualizado
os softwares básicos de servidores, plataforma Microsoft.

06. Prazo de Entrega

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

07. Adjudicação

Por Item. É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento
do software garanta a funcionalidade integral e problemas por não
licenciamento.

08.
Classificação
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
Orçamentária
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br cc.:
segi@tre-al.jus.br

09. Local de Entrega

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora

SEGEC/COSEG/SAD
Vide

12.
Administrativas

Sanções
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
Recebimento

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

15. Modalidade e Tipo de Vide
Licitação
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2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento
aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft
ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta
orçamentária 2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da
plataforma.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados
aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta orçamentária
2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da plataforma
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação.
Os softwares de infraestrutura Microsoft, entre ele Microsoft Windows Server e CALs, são
utilizados na manutenção da plataforma de infraestrutura de rede deste Tribunal e assim
figuram como importantes componentes e desta forma é de extrema importância sua
atualização continua.
Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de falhas
graves se torna necessária, acompanhar as demandas relativas à própria evolução
tecnológica, a aquisição de software.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
licenciado.

Manter o parque de software de base atualizado e devidamente

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Garantir a segurança da plataforma operacional em uso por meio da atualização
permanente para novas versões do produto;
2. Manter o licenciamento de software de gerenciamento de infraestrutura dentro das
exigências legais;
3. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC
quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
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Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 000738446.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A estimativa inicial para os quantitativos necessários para atender à
demanda do TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares. Perfazendo:


Assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores deste
Regional.

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que as licenças de software podem ser
fornecidas por qualquer revenda Microsoft.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou
alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto a ser contratado possui características
obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

específicas

por

ser

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto
específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de
natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
A vigência do Registro de Preço, na forma de Lei, é de 12 (doze) meses
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
bem, 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
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sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de
bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e
consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se
tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade no
momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente t
ermo, 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 contr
aditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.
Fornecer os softwares conforme especificações, quantidades, prazos e demai
s condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
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3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme pe
ríodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante
da
Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
7.
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos
estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
10. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obed
eçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do
TRE/AL;
11. Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias p
ara prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Condições Gerais:
1. A LICITANTE deve ser autorizada pela Microsoft para fornecer seus licenciamentos de
volume para instituições governamentais (categoria Government Partner), que será
verificado por meio de declaração emitida por este fabricante.
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2. Todas os produtos deverão ser entregues no idioma Português do Brasil e, na
inexistência do referido idioma para o respectivo software, será aceito o idioma
Inglês (EUA);
3. Prazo de entrega de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da
nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente;
4. O contrato deverá ser vinculado ao usuário postmaster@tre-al.jus.br, do TRE-AL, no
Portal de Licenciamento da Microsoft.
Item, contendo os subitens abaixo listados:
Subitem

Part
Number

Descrição

Qtd

01

AAA03916

Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software software assurance

10

02

AAA03787

Win Server Dev CALSA MPSA Government D 3 Year(s) 3
Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance

1000

03

Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3
Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
AAA-30380
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software
assurance

150

04

Win Server Std Core 2 SftSA MPSA Government D 36 Month(s)
Non-Specific IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
AAA-28640
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software
assurance

320

05

AAA-03652

VDI Dev Subsc MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03
(três) anos de garantia de software - software assurance

60

06

AAA-03579

Windows Pro Dev UpLic MPSA Government D Each Non-Specific
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03
(três) anos de garantia de software - software assurance

60

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.
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3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os softwares deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos softwares deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os bens deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas
neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os bens estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os bens serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As
especificações
serão
avaliadas
também
por
meio
de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
3º, III, a, 3):

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n.
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
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do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são
resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo sup
erior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20
% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual,
no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver,
ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento;
ii.
10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii.
20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais;
e
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2.
3.
4.
5.

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

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


Licença de comercialização de software e licenciamento Microsoft para o Governo.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL
Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY
Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ 00.000.000/0000-00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI
Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa
ao
Pregão
Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discri
minado:
Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

TOTAL:
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RESUMO DE STATUS DA ATA
QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:
Quantitavivo executado via
Ordem
de
001/20YY

Fornecicimento

nº

Quantitavivo executado via
Ordem
de
002/20YY

Fornecicimento

nº

SALDO ATA:
Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da aquisição pretendida serão
com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

cobertas

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autoriz
ação de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme
contrato.
Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

Maceió, 02 de outubro de 2019.

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES
Membro da Comissão

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Membro da Comissão
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E SUBITENS QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

Item

Subitem

Qtd.

Qtd.
Mínima a
ser
adquirida

1

10

3

2

1000

800

3

150

75

01

4

320

100

5

60

30

6

60

30

Descrição

Visio Pro Dev LSA MPSA
Government D 3 Year(s)
3 Yr(s) Remaining IMPBR
Part Number: AAA03916.
Win Server Dev CALSA
MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA03787.
Win Server Datcr Core 2
LSA MPSA Government
D 3 Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA30380.
Win Server Std Core 2
SftSA MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA28640.
VDI Dev Subsc MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA03652.
Windows Pro Dev UpLic
MPSA Government D
Each Non-Specific IMPBR
Part Number: AAA03579.

Valor
Unitário
do subitem

Valor Total
do subitem

R$ 4.942,94

R$ 49.429,40

R$ 244,44

R$ 244.440,00

R$ 5.288,01

R$ 793.202,00

Valor Total do
Item

R$ 1.300.379,23
R$ 451,96

R$ 144.626,13

R$ 195,18

R$ 11.710,50

R$ 949,52

R$ 56.971,20
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ANEXO I-B
PROPOSTA COM PREÇOS POR SUBITEM

Item

Subitem

Qtd.

Qtd.
Mínima a
ser
adquirida

1

10

3

2

1000

800

3

150

75

01

4

320

100

5

60

30

6

60

30

Descrição

Visio Pro Dev LSA MPSA
Government D 3 Year(s)
3 Yr(s) Remaining IMPBR
Part Number: AAA03916.
Win Server Dev CALSA
MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA03787.
Win Server Datcr Core 2
LSA MPSA Government
D 3 Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA30380.
Win Server Std Core 2
SftSA MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA28640.
VDI Dev Subsc MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA03652.
Windows Pro Dev UpLic
MPSA Government D
Each Non-Specific IMPBR
Part Number: AAA03579.

Valor
Unitário
do subitem

R$

Valor Total
do subitem

Valor Total do
Item

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$
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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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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0007384-46.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ
nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo,
brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF
sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços
ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados,
conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2019, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações
posteriores, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

SUBITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor do
certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 18.3 do edital do PE nº XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos
após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou documento equivalente.
3.2.

O prazo de garantia de cada software será de 03 (três) anos.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor
da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem
de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente
Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação)
quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.
contratante:

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
a)
Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b)
Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c)
Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 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.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação
da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
38

Minuta de edital (0609828)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 117

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b)
Fornecer os materiais conforme especificações, quantidades, prazos e
demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;
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,
em inglês;

ou

d)Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, confor
me períodos, horários e condições estabelecidos no Edital e em seus Anexos;
e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
f)
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
g)
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos o
u às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h)
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro
dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas no Anexo I;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

j)Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados,
informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;
k) 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 bens objeto da
contratação;
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m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa
da União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF
em condição regular;
n)
Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
o)
Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
6.2.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5.
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.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

6.7.
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.
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os softwares deverão ser entregues, no prazo previsto no item 3 deste
edital, por meio eletrônico, através do seguinte e-mail: coinf@tre-al.jus.br, cc.: segi@treal.jus.br.
7.2.

O objeto será recebido:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as
especificações.
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.
7.3.
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível
no sítio do fabricante.
7.4.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
7.5.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
7.6.
O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento.
7.7.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

7.8.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.9.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 8.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
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:
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1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
1) 0,5% (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 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 Ordem de Fornecimento; e
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 de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor.
2) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida.
3) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, 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.
8.2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços com
a Contratada.
8.3.
As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
8.4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente.
8.5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.
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8.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.13.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.14.
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.
8.15.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018 de 30/08/2018.
10 - DA PUBLICAÇÃO
10.1.

O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO
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11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.

Favor desconsiderar a Planilha STI_Valor Cotado
X Contratado, Evento 0609740, por a mesma se encontrar
com as informações desatualizadas.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 16/10/2019, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609835 e o código CRC 1D77D77A.
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STI_ACOMPANHAMENTO

PROJETOS STI_VALOR COTADO X CONTRATADO
Nº

PROCESSOS

OBJETO

VALOR COTADO

CONTRATAÇÃO

%DIFERENÇA

EVENTO

1

0000953-93.2019.6.02.8000

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BANDA LARGA DE ACESSO À INTERNET PARA UTILIZAÇÃO
EM CARTÓRIOS ELEITORAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS.

R$ 255.698,12

R$ 253.773,12

-0,75%

0.609754

2

0000727-88.2019.6.02.8000

R$ 165.540,84

R$ 154.998,00

-6,37%

0.608006

3

0011804-31.2018.6.02.8000

R$ 140.293,80

R$ 55.190,00

-60,66%

0.608131

4

0004379-16.2019.6.02.8000

R$ 103.611,00

EM ANDAMENTO

5

0007170-55.2019.6.02.8000

R$ 22.832,00

EM ANDAMENTO

6

0004514-28.2019.6.02.8000

R$ 1.615.442,00

EM ANDAMENTO

7

0005304-12.2019.6.02.8000

R$ 1.041.520,00

EM ANDAMENTO

8

0002349-08.2019.6.02.8000

R$ 534.133,00

R$ 404.322,92

-24,30%

0.590080

9

0003335-59.2019.6.02.8000

R$ 264.189,43

EM ANDAMENTO

10

0008478-63.2018.6.02.8000

-15,23%

0.603156

11

0000375-33.2019.6.02.8000

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE: SWITCHS GERENCIÁVEIS –
ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTO 2020.
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DO PACOTE MICROSOFT OFFICE

12

0000829-13.2019.6.02.8000

AQUISIÇÃO DE TERMINAIS MULTIMÍDIA (KVM) PARA USO NOS DATA CENTERS.

R$ 49.735,72

R$ 45.000,00

-9,52%

0.603767

13

0003337-29.2019.6.02.8000

R$ 50.336,00

EM ANDAMENTO

14

0011213-69.2018.6.02.8000

R$ 2.445.335,40

R$ 1.105.200,00

-54,80%

0.607141

15

0004193-27.2018.6.02.8000

AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELIGENCE (BI).
SOLUÇÃO DE CONEXÃO DE DADOS, NOMINADA DE BACKBONE SECUNDÁRIO, ENTRE O
PRÉDIO SEDE DO TRE/AL E OS CARTÓRIOS ELEITORAIS E ESCRITÓRIOS REMOTOS DE TODO
O ESTADO.
CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS HP EM USO NA
INFRAESTRUTURA DE TIC DESTE REGIONAL.

R$ 89.248,70

R$ 80.000,00

-10,39%

0.549696

R$ 89.312,80

R$ 66.142,40

-25,94%

0.562834

16

0000735-65.2019.6.02.8000

CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE STORAGE HPE 3PAR EM USO NA
INFRAESTRUTURA DE TIC DA SEDE DESTE REGIONAL.
EXTENSÃO DE GARANTIA/SUPORTE DO PRODUTO VMWARE SITE RECOVERY MANAGER
(SRM).
CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS HPE EM USO NA
INFRAESTRUTURA DE TIC DESTE REGIONAL.
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - BATERIA PARA NOBREAKS
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO TAPE LIBRARY E SOLUÇÃO DE
ARMAZENAMENTO STORAGE – ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTO 2020.
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) SERVIDORES DE REDE –
ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTO 2020.
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SUBSTITUIR
EQUIPAMENTOS FORA DE GARANTIA E/OU OBSOLETOS.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MÓDULO DE SEGURANÇA CRIPTOGRÁFICA
(MSC) / HARDWARE SECURITY MODULES (HSM) PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO
DOS CERTIFICADOS DIGITAIS ADQUIRIDOS PELO TRE/AL.

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS E ESTABILIZADORES DE PEQUENO
PORTE PARA SUBSTITUIR EQUIPAMENOTS FORA DE GARANTIA E/OU OBSOLETOS.
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA “ON SITE” EM NOBREAKS/UPS
DE GRANDE PORTE, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA DE FIREWALLS SONICWALL EM USO NA
INFRAESTRUTURA DE TIC DESTE REGIONAL.

17

0007708-70.2018.6.02.8000

18

0000726-06.2019.6.02.8000

19

0007945-07.2018.6.02.8000

20

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTOS MICROSOFT LIGADOS AOS
0007384-46.2019.6.02.8000 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E EM USO NESTE TRIBUNAL – ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTO
2020.

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO VIABILIZADORA DE VÍDEO
CONFERÊNCIA ENTRE A CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA, CARTÓRIOS ELEITORAIS
DE ALAGOAS E O PRÓPRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, CONFORME
PROVIMENTO Nº 75 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA.

R$ 4.850.943,10

R$ 4.111.916,00

R$ 62.520,00

EM ANDAMENTO

R$ 32.240,04

R$ 26.000,00

-19,35%

0.578531

R$ 149.338,24

R$ 115.000,00

-22,99%

0.578533

R$ 129.670,10

R$ 112.000,00

-13,63%

0.537776

R$ 686.518,34

EM ANDAMENTO

TOTAL R$ 8.931.489,86

R$ 6.529.542,44

-26,89%

LEGENDAS:
PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO – VALORES SINALIZADOS DE VERMELHO

DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/10/2019 ÀS 17:10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6267 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD

Senhor Secretário,

Trata-se de Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados
aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta
orçamentária 2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da
plataforma.

Esta Seção elaborou minuta de edital em que não foi conferida exclusividade de
participação às pequenas e microempresas, em virtude do valor estimado dos itens.

Outrossim, informo que foi dispensada a divulgação de Intenção de Registro de Preços,
conforme determinação contida no Despacho GSAD 0609557.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Informação 6267 (0609839)
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 16/10/2019, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/10/2019, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/10/2019, às 16:04, 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
0609839 e o código CRC 9A0E9361.

0007384-46.2019.6.02.8000

Informação 6267 (0609839)

0609839v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.

Reporto-me à Informação 6267, da SLC (0609839),
para submeter a minuta de evento 0609828 à análise da
Assessoria Juridica, destacando, quanto à estimativa de
preços, em reforço ao nosso Despacho GSAD 0604926,
proferido no PA0004514-28.2019.6.02.8000, o quadro
constante da planilha de evento 0609838, em que são
cotejados os valores estimados com aqueles vencedores nos
respectivos certames de aquisição de itens de TI realizados no
corrente exercício.
Deve-se observar que a média de distorção é de
26,89%, com apenas dois casos consideráveis, os
processos 0011804-31.2018.6.02.8000 e 001121369.2018.6.02.8000. Assim, a prevalecer as ressalvas da
Assessoria Jurídica quanto ao procedimento de cotação, peço
vênia para sugerir que se avalie a possibilidade de não
divulgar os preços orçados no edital.
Ressalto, por ﬁm, a necessidade de que o aviso de
licitação ocorra até o próximo dia 24, para que possamos
concluir a aquisição ainda neste exercício.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2019, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609844 e o código CRC 6D728808.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0609844
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.

Em complemento ao Depacho 0609844, esclareço
que, sem prejuízo da destinação dos recursos decorrentes do
crédito adicional de que trata o Despacho COFIN 0609259,
trata-se de hipótese de registro de preços, não sendo
necessário, nos termos do § 2º do art. 7º, do Decreto nº
7.892/13, indicar a dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formulação do contrato ou outro instrumento
hábil.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2019, às 20:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609884 e o código CRC 3BE73899.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0609884

0609884v1
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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 56 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
quadro resumo
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso
neste Tribunal, conforme proposta orçamentária 2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da
plataforma.

01. Objeto

Lote Único, contendo os itens abaixo listados:
Item
01

02

02. Quantidades

03

04

05
06

Part
Number

Descrição

VisioStd SNGL LicSAPk MVL Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining
D86-01240 Government IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três)
anos de garantia de software - software assurance
WinSvrCAL SNGL LicSAPk MVL DvcCAL Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s)
R18-00129 Remaining Government IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com
03 (três) anos de garantia de software - software assurance
WinSvrDCCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s)
9EA-00267 Remaining Government IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com
03 (três) anos de garantia de software - software assurance
WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s)
9EM-00262 Remaining Government IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com
03 (três) anos de garantia de software - software assurance
VDIStew/oMDOP SNGL SubsVL MVL PerDvc Select Plus MVLP D 36 Month(s) NonF2R-00011 Specific Government IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03
(três) anos de garantia de software - software assurance
WinPro 10 SNGL Upgrd MVL Select Plus MVLP D Each Non-Specific Government IMPFQC-09551
BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D

Qtd
10

1000

150

320

60
60

A contratação em tela pretende atualizar a platarfoma Microsoft de base deste Tribunal,
03. Resumo da Especificação do
dotando a COINF/STI de ferramentas que permitem um melhor gerenciamento de procedimentos de
Objeto
gerencia de servidores e serviços de infraestrutura de software Microsoft.

Item Valor (R$)

04. Valor Estimado

05. Justificativa
06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária
09. Local de Entrega
10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

Qtd

01

10

02

1000

03

150

04

320

05

60

06

60

Total (R$)

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para fornecimento de serviços e sistemas
(SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário manter
atualizado os softwares básicos de servidores, plataforma Microsoft.
O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.
Por Lote. É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento do software garanta a funcionalidade
integral e problemas por não licenciamento.
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br cc.: segi@tre-al.jus.br

SEGI/COINF/STI
SEGEC/COSEG/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)
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Vide
13. Prazo de Pagamento

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

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos serviços
de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta orçamentária
2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da plataforma.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares
Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste
Tribunal, conforme proposta orçamentária 2020, como medida de viabilização
de atualização progressiva da plataforma
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação.
Os softwares de infraestrutura Microsoft, entre ele Microsoft Windows Server e
CALs, são utilizados na manutenção da plataforma de infraestrutura de rede deste
deste Tribunal e assim figuram como importantes componentes e desta forma é de
extrema importância sua atualização continua.
Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de
falhas graves se torna necessária, acompanhar as demandas relativas à propria
evolução tecnológica, a aquisição de software.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Manter o parque de software de base atualizado e devidamente
licenciado.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Garantir a segurança da plataforma operacional em uso por meio da atualização
permanente para novas versões do produto;
2. Manter o licenciamento de software de gerenciamento de infraestrutura dentro
das exigências legais;
3. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque
computacional confiável.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0007384-46.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A estimativa inicial para os quantitativos necessários para
atender à demanda do TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares.
Perfazendo:
Assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores
deste Regional.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que as licenças de software
podem ser fornecidas por qualquer revenda Microsoft.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O serviço a ser contratado possuem características especíﬁcas
por ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
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O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto especíﬁco em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por lote.
2.10 Vigência
A vigência do Registro de Preço, na forma de Lei, é de 12 (ooze)
meses
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 bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer
adequação por se tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda
muito particular e além da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
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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.

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

7.

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

8.

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

9.

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

formal

10.

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

11.

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

12.

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

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Condições Gerais:
1. A LICITANTE deve ser autorizada pela Microsoft para fornecer seus licenciamentos
de volume para instituições governamentais (categoria Government Partner), que
será verificado por meio de declaração emitida por este fabricante.
2. Todas os produtos deverão ser entregues no idioma Português do Brasil e, na
inexistência do referido idioma para o respectivo software, será aceito o idioma
Inglês (EUA);
3. Prazo de entrega de 30 (trita) dias corridos contados a partir do recebimento da
nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente;
4. O contrato deverá ser vinculado ao usuário postmaster@tre-al.jus.br, do TRE-AL,
no Portal de Licenciamento da Microsoft.
Lote Único, contendo os itens abaixo listados:
Item
01
02

03

04

05
06

Part Number

Descrição
VisioStd SNGL LicSAPk MVL Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining Government IMP-BR, ou seja,
D86-01240
licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software assurance
WinSvrCAL SNGL LicSAPk MVL DvcCAL Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining Government IMPR18-00129 BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software
assurance
WinSvrDCCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining
9EA-00267 Government IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance
WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining
9EM-00262 Government IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance
VDIStew/oMDOP SNGL SubsVL MVL PerDvc Select Plus MVLP D 36 Month(s) Non-Specific Government
F2R-00011 IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de software software assurance
WinPro 10 SNGL Upgrd MVL Select Plus MVLP D Each Non-Specific Government IMP-BR, ou seja,
FQC-09551
licenciamento para Governo Classe D

Qtd
10
1000

150

320

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
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60
60

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
Instrumentos Formais
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

de

Solicitação

do(s)

Bens

e/ou

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
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2.
3.
4.
5.

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência de:
Licença de comercialização de software e licenciamento Microsoft para o Governo.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL
Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY
Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ 00.000.000/0000-00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI

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

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

TOTAL:

RESUMO DE STATUS DA ATA
QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:
Quantitavivo executado via
Ordem de Fornecicimento nº
001/20YY
Quantitavivo executado via
Ordem de Fornecicimento nº
002/20YY
SALDO ATA:
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Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços pretendido serão
cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.
Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autorização de fornecimento,
nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato.
Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

Maceió, 17 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/10/2019, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 17/10/2019, às 15:16, 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
0610132 e o código CRC AC108BE0.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
(em paralelo à SLC para conhecimento e
providências decorrentes da atualização.
A lamentar eventuais transtornos, 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 atualizado 0610132 apresentados nestes autos.
Por oportuno, informo que a atualização realizada
no Termo de Referência diz respeito à atualização do
fabricante quanto aos part numbers e descrições no trato de
produtos direcionados ao Governo, caso deste Regional,
sendo assim, não há, ao ver desta unidade técnica, nenhum
impacto na cotação de preços já realizata, trata-se de mera
atualização formal.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 17/10/2019, às 15:21,
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
0610215 e o código CRC 73B38DF3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0007384-46.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de softwares
Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 7.892/2013 atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018, 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 o 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 deste edital.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL,
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após
1
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realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos
após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou documento
equivalente.
3.2.

O prazo de garantia de cada software será de 03 (três) anos.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
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.
4.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as 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.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
4.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
4.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
2
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07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins
de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do
Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº
5.450/2005).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(inciso IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização
do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura
deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
3
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a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado
o disposto no item 6.7 do edital;
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital,
sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta 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.
6.4.3.
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.
6.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto
ofertado.
6.5.
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).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período
de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
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6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item ofertado.
8.1.2. Os lances para o item deverá contemplar todos os subitens que o compõem.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
5
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8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
neste Edital.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, constantes do Anexo I-A, que
representam uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum,
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
9.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor do item
ofertado e de todos os subitens que o compõem.
9.2.2.
O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade
com o Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais
de cada um dos subitens que compõem o item ofertado.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado
de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
6
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
10.1.
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.
10.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via
sistema, o modelo de proposta, constante no Anexo I-B, devidamente preenchido, onde
constem os valores unitários e totais de cada um dos subitens que compõem o item
ofertado.
11 - DA HABILITAÇÃO.
11 .1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema
de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a
análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato
“on line” do site do Comprasnet.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5.
do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
7
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c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação econômico-financeira:
d.1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de
abertura do certame.
11.2.
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).
11.3.
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.
11.3.1. 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.
11.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes que se enquadrem como
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.
11.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 11.4., 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.
11.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
11.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
11.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. e 11.4.3.
11.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
11.4.1. e 11.4.3. 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.
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11.5.
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 11.1. e no item 11.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
11.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
11.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
11.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
12.1.
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.
12.1.1. 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.
12.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
12.1.3. 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.
12.2.
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.
12.3.
Para efeito do disposto no item 12.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento,
o Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os
automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem
também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
9
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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.
12.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
12.5.
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.
13 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
13.1.
Este pregão submete-se às
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.

regras

relativas

ao

direito

de

preferência

14 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
14.1.
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.
14.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
14.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
14.2.
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 email: 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.
10
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15- DOS RECURSOS.
15.1.
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.
15.2.
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.
15.3.
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.
15.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
15.5.
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.
16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
16.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
16.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
16.3.
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.
17 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
17.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.
18 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
18.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
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18.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
18.2.
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.
18.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 18.3.1., podendo
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
18.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.
18.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.
18.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
18.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
18.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 18.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 18.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
18.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
18.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.
18.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.
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18.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
18.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.
18.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
18.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 18.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
18.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
18.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

a

terceiros

nenhuma

18.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.
18.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
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18.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 18.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
18.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que aderirem.
19 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
19.1. Os softwares deverão ser entregues, no prazo previsto no item 3 deste edital, por
meio eletrônico, através do seguinte e-mail: coinf@tre-al.jus.br, cc.: segi@tre-al.jus.br.
19.2.

O objeto será recebido:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações.
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos
do Tribunal.

19.3.
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no
sítio do fabricante.
19.4.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
19.5.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
19.6.
O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento.
19.7.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

19.8.
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.
19.9.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 20.
20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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20.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após o recebimento da notificação; e
2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
1) 0,5% (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 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 Ordem de Fornecimento; e
- 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 de 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
2) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida.
3) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, 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.
20.2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços com
a Contratada.
20.3.
As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
20.4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente.
20.5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
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20.6.
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.
20.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
20.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
20.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.
20.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
20.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

20.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
20.13.
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.
20.14.
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.
20.15.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
21 - DO PAGAMENTO.
21.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
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a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota 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
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
21.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

21.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

21.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
21.5.
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.
21.6.
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

21.7.
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.
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
22.1.
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 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente).
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22.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
23 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
23.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de
penalidades;
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua
compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 18.15.

23.2.

São, ainda, obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da
Ata
de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente t
ermo, 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 contr
aditório e ampla defesa.
24 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
24.1.

São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 18.15.
24.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações
do Edital e com os termos da proposta de preços;
b)
Fornecer os materiais conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na
Ata
de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;
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 estabelecidos no Edital e em seus Anexos;
e)
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
g)
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h)
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das
penalidades previstas no Anexo I;
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i)
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

j)
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
k)
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 do objeto da contratação;
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
n)
Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
o)
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.
25 - DA PUBLICIDADE.
25.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
25 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
25.1.
É vedada a aquisição separada de subitens para os quais, o fornecedor
convocado para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os
licitantes.
26 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
26.1.
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.
26.2.
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.
20
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26.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

26.4.
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.
26.5.
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.
26.6.
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.
26.7.
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.
26.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
26.9.
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.
26.10.
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.
26.11.

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

26.12.
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.
26.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 26.9, no caso de ser retirado em
Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
26.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações dos itens, quantitativos a serem adquiridos e preços
máximos admitidos;
ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por subitem;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão);
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
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26.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos
serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta
orçamentária 2020, como medida de viabilização de atualização progressiva
da plataforma.
Item contendo os subitens abaixo listados:
Subitem

01

02

02. Quantidade

03

04

Part
Number

Descrição

Qtd

D8601240

VisioStd SNGL LicSAPk MVL Select Plus MVLP D 3
Year(s) 3 Yr(s) Remaining Government IMP-BR, ou
seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 10
(três) anos de garantia de software - software
assurance

R1800129

WinSvrCAL SNGL LicSAPk MVL DvcCAL Select Plus
MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining Government
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
100
Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance

9EA00267

WinSvrDCCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic
Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining
Government IMP-BR, ou seja, licenciamento para 150
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia
de software - software assurance

9EM00262

WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic
Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining
Government IMP-BR, ou seja, licenciamento para 320
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia
de software - software assurance

05

F2R00011

06

FQC09551

VDIStew/oMDOP SNGL SubsVL MVL PerDvc Select
Plus MVLP D 36 Month(s) Non-Specific Government
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
60
Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance
WinPro 10 SNGL Upgrd MVL Select Plus MVLP D
Each Non-Specific Government IMP-BR, ou seja,
licenciamento para Governo Classe D

A contratação em tela pretende atualizar a platarfoma Microsoft de
03.
Resumo
da base deste Tribunal, dotando a COINF/STI de ferramentas que permitem
Especificação do Objeto
um melhor gerenciamento de procedimentos de gerencia de servidores e
serviços de infraestrutura de software Microsoft.
23

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0610311)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 160

60

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subitem Valor (R$)

04. Valor Estimado

Qtd

01

10

02

1000

03

150

04

320

05

60

06

60

Total (R$)

05. Justificativa

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para
fornecimento de serviços e sistemas (SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet,
ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário manter atualizado
os softwares básicos de servidores, plataforma Microsoft.

06. Prazo de Entrega

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

07. Adjudicação

Por Item. É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento
do software garanta a funcionalidade integral e problemas por não
licenciamento.

08.
Classificação
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
Orçamentária
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br cc.:
segi@tre-al.jus.br

09. Local de Entrega

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora
12.
Administrativas

SEGEC/COSEG/SAD
Vide

Sanções
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

14.
Estratégia
Recebimento

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

de
Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:
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Vide
15. Modalidade e Tipo de
Licitação
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento
aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft
ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta
orçamentária 2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da
plataforma.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados
aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta orçamentária
2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da plataforma
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação.
Os softwares de infraestrutura Microsoft, entre ele Microsoft Windows Server e CALs, são
utilizados na manutenção da plataforma de infraestrutura de rede deste Tribunal e assim
figuram como importantes componentes e desta forma é de extrema importância sua
atualização continua.
Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de falhas
graves se torna necessária, acompanhar as demandas relativas à própria evolução
tecnológica, a aquisição de software.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
licenciado.

Manter o parque de software de base atualizado e devidamente

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Garantir a segurança da plataforma operacional em uso por meio da atualização
permanente para novas versões do produto;
2. Manter o licenciamento de software de gerenciamento de infraestrutura dentro das
exigências legais;
3. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
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Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC
quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 000738446.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A estimativa inicial para os quantitativos necessários para atender à
demanda do TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares. Perfazendo:


Assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores deste
Regional.

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que as licenças de software podem ser
fornecidas por qualquer revenda Microsoft.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou
alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto a ser contratado possui características
obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

específicas

por

ser

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto
específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de
natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
A vigência do Registro de Preço, na forma de Lei, é de 12 (doze) meses
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
bem, é pela contratação por licitação via pregão.
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O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta,
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações
sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de
bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e
consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se
tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade no
momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente t
ermo, 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 contr
aditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.
Fornecer os softwares conforme especificações, quantidades, prazos e demai
s condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
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3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme pe
ríodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante
da
Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
7.
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos
estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
10. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obed
eçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do
TRE/AL;
11. Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias p
ara prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Condições Gerais:
1. A LICITANTE deve ser autorizada pela Microsoft para fornecer seus licenciamentos de
volume para instituições governamentais (categoria Government Partner), que será
verificado por meio de declaração emitida por este fabricante.
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2. Todas os produtos deverão ser entregues no idioma Português do Brasil e, na
inexistência do referido idioma para o respectivo software, será aceito o idioma
Inglês (EUA);
3. Prazo de entrega de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da
nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente;
4. O contrato deverá ser vinculado ao usuário postmaster@tre-al.jus.br, do TRE-AL, no
Portal de Licenciamento da Microsoft.
Item, contendo os subitens abaixo listados:
Subitem

Part
Number

Descrição

Qtd

01

AAA03916

Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software software assurance

10

02

AAA03787

Win Server Dev CALSA MPSA Government D 3 Year(s) 3
Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance

1000

03

Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3
Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
AAA-30380
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software
assurance

150

04

Win Server Std Core 2 SftSA MPSA Government D 36 Month(s)
Non-Specific IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
AAA-28640
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software
assurance

320

05

AAA-03652

VDI Dev Subsc MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03
(três) anos de garantia de software - software assurance

60

06

AAA-03579

Windows Pro Dev UpLic MPSA Government D Each Non-Specific
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03
(três) anos de garantia de software - software assurance

60

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.
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3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os softwares deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos softwares deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os bens deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas
neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os bens estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os bens serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As
especificações
serão
avaliadas
também
por
meio
de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
3º, III, a, 3):

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n.
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
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do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são
resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo sup
erior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20
% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual,
no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver,
ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento;
ii.
10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii.
20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais;
e
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2.
3.
4.
5.

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

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


Licença de comercialização de software e licenciamento Microsoft para o Governo.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL
Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY
Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ 00.000.000/0000-00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI
Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa
ao
Pregão
Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discri
minado:
Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

TOTAL:
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RESUMO DE STATUS DA ATA
QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:
Quantitavivo executado via
Ordem
de
001/20YY

Fornecicimento

nº

Quantitavivo executado via
Ordem
de
002/20YY

Fornecicimento

nº

SALDO ATA:
Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da aquisição pretendida serão
com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

cobertas

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autoriz
ação de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme
contrato.
Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

Maceió, 02 de outubro de 2019.

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES
Membro da Comissão

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Membro da Comissão
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E SUBITENS QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

Item

Subitem

Qtd.

Qtd.
Mínima a
ser
adquirida

1

10

3

2

1000

800

3

150

75

01

4

320

100

5

60

30

6

60

30

Descrição

Visio Pro Dev LSA MPSA
Government D 3 Year(s)
3 Yr(s) Remaining IMPBR
Part Number: AAA03916.
Win Server Dev CALSA
MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA03787.
Win Server Datcr Core 2
LSA MPSA Government
D 3 Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA30380.
Win Server Std Core 2
SftSA MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA28640.
VDI Dev Subsc MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA03652.
Windows Pro Dev UpLic
MPSA Government D
Each Non-Specific IMPBR
Part Number: AAA03579.

Valor
Unitário
do subitem

Valor Total
do subitem

R$ 4.942,94

R$ 49.429,40

R$ 244,44

R$ 244.440,00

R$ 5.288,01

R$ 793.202,00

Valor Total do
Item

R$ 1.300.379,23
R$ 451,96

R$ 144.626,13

R$ 195,18

R$ 11.710,50

R$ 949,52

R$ 56.971,20
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ANEXO I-B
PROPOSTA COM PREÇOS POR SUBITEM

Item

Subitem

Qtd.

Qtd.
Mínima a
ser
adquirida

1

10

3

2

1000

800

3

150

75

01

4

320

100

5

60

30

6

60

30

Descrição

Visio Pro Dev LSA MPSA
Government D 3 Year(s)
3 Yr(s) Remaining IMPBR
Part Number: AAA03916.
Win Server Dev CALSA
MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA03787.
Win Server Datcr Core 2
LSA MPSA Government
D 3 Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA30380.
Win Server Std Core 2
SftSA MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA28640.
VDI Dev Subsc MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA03652.
Windows Pro Dev UpLic
MPSA Government D
Each Non-Specific IMPBR
Part Number: AAA03579.

Valor
Unitário
do subitem

R$

Valor Total
do subitem

Valor Total do
Item

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$
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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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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0007384-46.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ
nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo,
brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF
sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços
ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados,
conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2019, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações
posteriores, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

SUBITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor do
certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 18.3 do edital do PE nº XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos
após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou documento equivalente.
3.2.

O prazo de garantia de cada software será de 03 (três) anos.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor
da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem
de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente
Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação)
quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.
contratante:

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
a)
Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b)
Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c)
Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 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.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação
da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
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órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b)
Fornecer os materiais conforme especificações, quantidades, prazos e
demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;
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,
em inglês;

ou

d)Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, confor
me períodos, horários e condições estabelecidos no Edital e em seus Anexos;
e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
f)
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
g)
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos o
u às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h)
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro
dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas no Anexo I;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

j)Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados,
informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;
k) 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 bens objeto da
contratação;
39

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0610311)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 176

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa
da União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF
em condição regular;
n)
Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
o)
Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
6.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5.
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.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

6.7.
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.
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os softwares deverão ser entregues, no prazo previsto no item 3 deste
edital, por meio eletrônico, através do seguinte e-mail: coinf@tre-al.jus.br, cc.: segi@treal.jus.br.
7.2.

O objeto será recebido:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as
especificações.
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.
7.3.
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível
no sítio do fabricante.
7.4.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
7.5.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
7.6.
O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento.
7.7.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

7.8.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.9.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 8.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
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:
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1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
1) 0,5% (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 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 Ordem de Fornecimento; e
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 de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor.
2) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida.
3) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, 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.
8.2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços com
a Contratada.
8.3.
As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
8.4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente.
8.5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.
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8.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.13.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.14.
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.
8.15.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018 de 30/08/2018.
10 - DA PUBLICAÇÃO
10.1.

O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO
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11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2019.

À SAD,
com minuta ajustada ao novo termo, alterado
quanto às especificações dos itens.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 17/10/2019, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610314 e o código CRC 74E9DD21.
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Nº LICITAÇÃO
1

02/2019

SEI

MODALIDADE

0006046-71.2018.6.02.8000

PREGÃO

2

03/2019

0005890-83.2018.6.02.8000

PREGÃO

3

04/2019

0000385-77.2019.6.02.8000

PREGÃO

4

06/2019

0006778-52.2018.6.02.8000

PREGÃO

5

07/2019

0011417-62.2018.6.02.8502

PREGÃO

6

08/2019

0011353-52.2018.6.02.8502

PREGÃO

7

09/2019

0000604-90.2019.6.02.8000

PREGÃO

8

12/2019

0001640-70.2019.6.02.8000

PREGÃO

9

13/2019

0002331-84.2019.6.02.8000

PREGÃO

10

15/2019

0000135-44.2019.6.02.8000

PREGÃO

11

16/2019

0002524-02.2019.6.02.8000

PREGÃO

12

17/2019

0000602-23.2019.6.02.8000

PREGÃO

13

19/2019

0001938-62.2019.6.02.8000

PREGÃO

14

20/2019

0001933-74.2018.6.02.8000

PREGÃO

OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO –
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) PÓSPAGO, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA
NACIONAL (LDN), COM ROAMING NACIONAL, E
SERVIÇO DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, COM O
FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) SMARTPHONES
DO TIPO I E 30 (TRINTA) SMARTPHONES DO TIPO II,
COM OS RESPECTIVOS CHIPS SIM CARD.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL
TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO.
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO –
MATERIAL DE LIMPEZA, COM A PARTICIPAÇÃO DO 59º
BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO EM ALAGOAS
(59º BIMTZ), QUE ATUARÁ NESTE CERTAME COMO
ÓRGÃO PARTICIPANTE.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – BLOCO DE
ANOTAÇÃO ECOLÓGICO, CADERNO ECOLÓGICO,
CRACHÁ ECOLÓGICO E BRINDES ECOLÓGICOS
VARIADOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – BONÉS E
SACOLAS ECOLÓGICOS, E CANETAS E LÁPIS ECOLÓGICOS
E PERSONALIZADOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE
EXPEDIENTE.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPOS
PLÁSTICOS, MEXEDORES PLÁSTICOS PARA BEBIDAS E
PAPEL TOALHA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMPADAS)
NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS E CARTORÁRIAS DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2019.
CONTRATAR LIVRARIA OU DISTRIBUIDOR
ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE LIVROS NA
ÁREA JURÍDICA E OUTRAS ÁREAS ESPECÍFICAS DE
INTERESSE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, INCLUSIVE PUBLICAÇÕES AVULSAS E
OFICIAIS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – CADEIRAS DE
RODAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO
ANEXO DO EDITAL.
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA UM VEÍCULO TIPO
ÔNIBUS, CUSTOMIZADO PARA FUNCIONAR COMO
CARTÓRIO ITINERANTE, PLACA OXN 8228, PERTENENTE
AO TRE/AL, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS E VIGÊNCIA DE
12 MESES.
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPES E CAPAS DE PROCESSO.

VALOR COTADO

VALOR CONTRATADO

% DIFERENÇA

EVENTO

R$ 38.161,00

R$ 29.728,50

-22,10%

0.500338

R$ 129.505,92

R$ 91.331,32

-29,48%

0.501826

R$ 6.782,40

R$ 5.040,00

-25,69%

0.506408

R$ 426.035,80

R$ 267.001,00

-37,33%

0.527320

R$ 32.120,00

R$ 22.330,00

-30,48%

0.525341

R$ 25.690,00

R$ 9.605,00

-62,61%

0.528328

R$ 1.440,80

R$ 1.440,80

0,00%

0.528490

R$ 674,50

R$ 529,90

-21,44%

0.538463

R$ 32.490,50

R$ 24.792,00

-23,69%

0.533910

R$ 23.182,71

R$ 14.813,75

-36,10%

0.533918

R$ 4.156,20

R$ 2.500,00

-39,85%

0.543951

R$ 5.977,60

R$ 5.626,20

-5,88%

0.541970

R$ 10.284,63

R$ 2.348,00

-77,17%

0.549698

R$ 24.690,00

R$ 18.390,00

-25,52%

0.549421

Página 1

Planilha LICITAÇÕES 2019_VALOR COTADO X CONTRATAÇÃO (0610570)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 183

LICITAÇÕES 2019_VALOR COTADO X CONTRATADO

15

22/2019

0003318-23.2019.6.02.8000

PREGÃO

16

27/2019

0000507-90.2019.6.02.8000

PREGÃO

17

31/2019

0000696-68.2019.6.02.8000

PREGÃO

18

32/2019

0005085-96.2019.6.02.8000

PREGÃO

19

33/2019

0003873-40.2019.6.02.8000

PREGÃO

20

35/2019

0003813-67.2019.6.02.8000

PREGÃO

21

37/2019

0004542-93.2019.6.02.8000

PREGÃO

22

41/2019

0005376-96.2019.6.02.8000

PREGÃO

23

44/2019

0004109-89.2019.6.02.8000

PREGÃO

24

48/2019

0004364-47.2019.6.02.8000

PREGÃO

25

51/2019

0003309-61.2019.6.02.8000

PREGÃO

26

52/2019

0004980-22.2019.6.02.8000

PREGÃO

27

54/2019

0006207-47.2019.6.02.8000

PREGÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE
EXPEDIENTE.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
UTILIZAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE REDE DAS
UNIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFLETORES)
PARA A SEDE DO TRE/AL, FÓRUM ELEITORAL DE
MACEIÓ, ARAPIRACA, MAJOR ISIDORO E GALPÃO DE
URNAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS DO
ANEXO I DO EDITAL.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE –
PEDESTAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO –
GÊNERO ALIMENTÍCIO (ÁGUA MINERAL ENVASADA EM
GARRAFÕES DE 20 LITROS – QUANTIDADE TOTAL DE
3.600 GARRAFÕES), PARA SUPRIR A DEMANDA DAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS E CARTORÁRIAS DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS EM
MACEIÓ/AL.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL
TOALHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
ANEXO I DO EDITAL.

R$ 3.880,20

R$ 1.910,20

-50,77%

0.556090

R$ 15.207,10

R$ 10.960,60

-27,92%

0.582939

R$ 4.010,10

R$ 3.799,95

-5,24%

0.582925

R$ 10.964,10

R$ 7.182,50

-34,49%

0.583805

R$ 19.476,00

R$ 13.860,00

-28,84%

0.584859

R$ 46.880,00

R$ 36.000,00

-23,21%

0.584849

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA ÁLCOOL EM GEL E LUVA DESCARTÁVEL, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

R$ 15.366,00

R$ 7.520,00

-51,06%

0.587247

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE –
CONDICIONADORES DE AR, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I-A DO EDITAL.

R$ 110.138,06

R$ 107.691,79

-2,22%

0.602411

R$ 49.735,72

R$ 45.000,00

-9,52%

0.604194

R$ 6.458,50

R$ 5.572,50

-13,72%

0.599819

R$ 7.291,50

R$ 5.650,00

-22,51%

0.601648

R$ 3.877,70

R$ 2.844,50

-26,64%

0.605242

R$ 21.354,60

R$ 20.105,60

-5,85%

0.606676

R$ 763.574,11

-29,02

REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO –
PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL.
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E
NOS SEUS ANEXOS.
EMPRESA GRÁFICA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE
IMPRESSÃO DE 50 (CINQUENTA) EXEMPLARES
PRONTOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO TRE/AL,
BIÊNIO 2017-2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E
CONDIÇÕES ASSENTADAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO –
EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS
NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
RP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO –
GÁS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE LIMPEZA,
TRATAMENTO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS
CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS E CARTORÁRIAS DO TRE-AL.

TOTAL R$ 1.075.831,64
LICITAÇÕES SINALIZADAS – VALORES REFERENTES AO(S) ITEM(NS) CONTRATADO(S) DURANTE O PREGÃO.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2019.

Ao Senhor Assessor Jurídico,
Submeto a minuta alterada (doc. 0610311) à análise
dessa Assessoria Jurídica.
Na oportunidade, reitero nosso pedido de priorizar
a tramitação do feito, consoante nosso Despacho 0609844, ao
qual adiciono a informação de que a média de distorção entre
os preços estimados e aqueles vencedores nos certames de
materiais diversos (desconsiderando os de TI) é de 29,02%
(vinte e nove vírgula zero dois por cento), isto é, superior à
média de distorção observada nas aquisições de TI (cf.
quadros 0610570 em confronto com o quadro 0609838).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2019, às 15:00, 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
0611330 e o código CRC BDA45EC0.
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2019.

Em tempo, tendo em vista o Despacho STI 0610215,
tomo ciência das alterações do TR (0610132) e, com base nos
argumentos expostos pelo ilustre Secretário de TI Substituto,
aprovo a nova versão, que apenas retrata mera atualização
formal do documento, sem reﬂexos na estimativa da despesa
já realizada.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2019, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0611352 e o código CRC 7DB27A39.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007384-46.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Parecer nº 2234 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Tratam os autos de registro de preços para
eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos
serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação, conforme termo de referência
(0602028), em que destaca a justiﬁcativa "Com o auto grau de
dependência de ativos de tecnologia da informação para
fornecimento de serviços e sistemas (SEI, ELO, acesso à
Internet. Intranet, ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.)
se faz necessário manter atualizado os softwares básicos de
servidores, plataforma Microsoft."
2. DO PROCEDIMENTO

Constam dos autos os seguintes documentos:
27/ 2019
182/2013;

- Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº
(0586650) nos termos da Resolução CNJ nº

- Portaria nº 364/2019, que nomeou a Comissão de
Planejamento (0597102);
- Estudos Preliminares (0599367), nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013;
- Termo de Referência revisado (0602997);
- Aprovação do TR pelo Secretário de Tecnologia da
Informação (0603056);
Aprovação
do
Administração (0603088);
(0609197);

Pesquisa

de

TR

preços

pelo

Secretário

realizada

pela

de

SEIC

Planilhas
de
estimativa
de
preços
(0609196), com o valor médio estimado de R$ 686.518,34
(seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e dezoito reais e
trinta e quatro centavos) para a aquisição prevista neste
exercício e o valor global no montante de R$ 1.300.379,23
(hum milhão, trezentos mil, trezentos e setenta e nove reais e
vinte e três centavos) para o registro total estimado dos itens,
de acordo com as recomendações da IN 05/2014 da SLTI
do MPOG e determinações constantes da OS 02/2010 do TREAL;
- Embora não haja reserva de crédito, consta dos
autos (0609259) pedido de crédito adicional realizado pela
COFIN
(0609256),
instruído
no
SEI
nº 000159129.2019.6.02.8000;
- Justiﬁcativa do Secretário de Administração da
não divulgação da Intenção de Registro de Preços, em face da
proximidade do encerramento do exercício e da natureza da
demanda, incluída no planejamento de contratações de TIC do
Órgão para o corrente ano, em vista o disposto no § 1º do art.
4º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (0609557);
- Minuta de edital de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
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(0609828), elaborada pela SLC, objetivando o Registro de
Preços para aquisição de softwares Microsoft ligados aos
serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação;
- Informação do Secretário de Administração
quanto à estimativa de preços, em reforço ao Despacho
GSAD 0604926, proferido no PA0004514-28.2019.6.02.8000, o
quadro constante da planilha de evento 0609838, em que são
cotejados os valores estimados com aqueles vencedores nos
respectivos certames de aquisição de itens de TI realizados no
corrente exercício. Observa-se, segundo o titular da SAD, que
a média de distorção é de 26,89%, com apenas dois
casos
consideráveis,
os
processos 001180431.2018.6.02.8000 e 0011213-69.2018.6.02.8000. Assim, o
Senhor Secretário pediu vênia para sugerir que se avaliasse a
possibilidade de não divulgar os preços orçados no edital, a
despeito da informação SLC (0609839). - Pedido reiterado no
Despacho SAD (0611330).
- Novo Termo de Referência (0610132) contendo
atualização
do fabricante quanto aos part
numbers e
descrições no trato de produtos direcionados ao Governo.
- Nova minuta de edital (0610311).
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, a cargo das
unidades competentes,
passamos a opinar quanto aos
aspectos jurídicos nos termos que seguem.
3. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, com
alterações feitas pelo Decreto nº 9.488/2018.
Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no termo de referência (0610132).
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.
Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).
4. DA 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 tarde, 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
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“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 20.1, do documento "Estudos
Preliminares" (0599367), registrando-se, ainda, que todos os
atos da fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da
Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.
Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justiﬁcativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.
Nota-se, também, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05, que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão
das
fases
do
procedimento
licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).
Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de
participação na
licitação para microempresas e empresas de pequeno porte
quanto aos critérios de desempate.
Igualmente, a minuta da ata de registro de preços
encontra-se de acordo com os preceitos regulamentares
vigentes, inclusive no que concerne aos novos limites de
adesão previstos pelo Decreto nº 9.488/2018.
5. DO AGRUPAMENTO DOS ITENS

Anote-se que o termo de referência apresenta
justiﬁcativa para agrupamento dos itens em lotes (vide item 7
do TR : "É exigida a adjudicação por lote para garantir que o
fornecimento do software garanta a funcionalidade integral e
problemas por não licenciamento".)
Gize-se ainda que a minuta ora analisada, em seu
item 9.2.1 do edital, observou as cautelas e limites impostos
pela jurisprudência do TCU, para a utilização de lotes em sede
de registro de preços, trazendo, inclusive, as disposições
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relativas à vedação de aquisição separada de itens para os
quais o fornecedor convocado para assinar a ata não tenha
apresentado o menor preço (item 25.1).
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Em face do que determina a PORTARIA
PRESIDÊNCIA
Nº
226/2018,
que
regulamentou
a
obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Segue a lista de
veriﬁcação contida no Anexo II - Atos administrativos e
documentos necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico, prévios às contratações de bens e serviços de
tecnologia da informação

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
Estratégico do Poder Judiciário?

0586650

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 SIM
elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução,
pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em
harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação
e Comunicação (PDTIC), de modo a incluir todas as
contratações necessárias ao alcance dos objetivos
estabelecidos nos planejamentos do órgão e de TIC.

0586650

§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá ser submetido
até o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano à
autoridade competente do órgão que deliberará sobre as
ações e os investimentos em Tecnologia da Informação e
Comunicação a serem realizados.

4

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

SIM

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

5

0599367
0610132

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
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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.

8

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

Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da Resolução CNJ nº
182/2013

9

Foram observadas as vedações constantes do art. 11 da
Resolução CNJ nº 182/2013?

10

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

SIM

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

SIM

12

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

SIM

13

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

SIM

14

0597102

0610132

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

(item 11 SAD)

SIM

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

15

16

O titular da área demandante aprovou os termos da contratação?

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

SIM

0603056

SIM

0598596

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

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

SIM

0599367

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

SIM

0599367

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

0599367

21

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

SIM

0599367

SIM

0610132

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

0610132

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

24

O Termo de Referência contém ainda os elementos mínimos
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24

25

SIM

0610132

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

0603056

estabelecidos na Resolução CNJ nº 182/2013?

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

SIM

0603088

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

28

Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. 9º, § 2º, do Decreto nº SIM 0609197
5.450/2005, arts. 15, III e 43, IV da Lei nº 8.666/1993, art. 22,
IN/SLTI 04/2014 e IN/SLTI 05/2014.
Tratando-se de serviço, existe orçamento detalhado em planilhas
que expresse a composição de todos os seus custos unitários
baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo
do objeto da contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei 8.666/1993 e art.
15, XII, “a”, da 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)?

N/A

Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário - TCU

29

Quando da utilização de método de pesquisa diverso do disposto
no § 2º do art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal situação justificada?

N/A

Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014

30

No caso de pesquisa com menos de 3 preços/fornecedores, foi
apresentada justificativa?

SIM 0609197

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014

31

A Seção de Compras avaliou a estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com aquele praticado no mercado
SIM 0609197
ou encaminhou a pesquisa para manifestação da unidade
demandante, conforme o caso?

32

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

33

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

34

A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
SIM 0610311
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor preço cotado?

35

NÃO

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite máximo de NÃO 0610311
25%, relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

36

A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em razão
NÃO
do valor da contratação (caso previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

37

Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM

A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado
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38

em planilhas que expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

NÃO

39

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

40

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

41

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

SIM

42

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

SIM

43

A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a
ser contratado?

SIM

44

A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

NÃO

45

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

NÃO

46

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

SIM

47

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

48

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

SIM

(edital)

49

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

SIM

(edital)

50

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

SIM

(edital)

N/A

0610311

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 inadimplemento?

52

SIM

(edital)

A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo,
para a fornecedora, a obrigação de prestar garantia de
NÃO
execução do 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?

54

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

55

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

A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo,
56 para a fornecedora, a obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

SIM

(edital)

irreajustáveis
(edital)

NÃO

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS
A SLC/COMAP verificou os dispositivos legais que dispõem
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57

sobre a margem de preferência?

SIM

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015

58

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

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07
A SLC verificou a incidência das exceções previstas no art.
59 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

60

N/A

Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital
e seus anexos pela assessoria jurídica?

Em curso

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

61

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

Próxima fase

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

62

Próxima fase

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 Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI,
10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

64

Próxima fase

Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no
SIM
DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

0609557

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

65

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

0609259
SIM

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

66

Pedido de
crédito
suplementar

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

Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
67 despesa?
N/A

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

7. DA POSSIBILIDADE DE NÃO DIVULGAÇÃO DOS PREÇOS

Quanto à estimativa de preços, o Secretário de
Administração pediu vênia para sugerir (0609844) que se
avaliasse a possibilidade de não divulgar os preços orçados no
edital, a despeito da informação SLC (0609839), posto que, de
acordo com o quadro constante da planilha (0609838), a
comparação dos valores estimados pela SEIC com os valores
adjudicados nos respectivos certames de itens de TI havidos
no corrente exercício demonstra uma média de distorção é de
26,89%, com apenas dois casos consideráveis, os
processos 0011804-31.2018.6.02.8000 e 001121369.2018.6.02.8000.
Transcrevemos alguns trechos do GSAD 0604926:

"Informou a
Contratações

Seção de Instrução de
- SEIC que os itens
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constantes da ARP Nº 62/2019 - TRE/PA
(v.
documento 0602300)
foram
registrados com valores de 55,93%
(cinquenta e cinco vírgula noventa e três
por cento) e 49,37% (quarenta e nove
vírgula trintat e sete por cento), ou seja ,
segundo a aquela unidade administrativa,
em torno de 50% (cinquenta por cento)
abaixo dos valores estimados por aquela
seção para os mesmos itens.
Por outro lado, aquela Assessoria trás no
bojo de seu despacho (dela) transcrição
do Acórdão nº 2.170/2007 - Plenário, do
e. TCU, cuja ementa peço-lhe vênia para
transcrevê-la:
Acórdão nº 2.170/2007 – Plenário
"REPRESENTAÇÃO.
PEDIDO
DE REEXAME.
PREGÃO
ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
REVOGAÇÃO DE MEDIDA
CAUTELAR. PROVIMENTO
PARCIAL.
1. A aferição de preços nas
aquisições e contratações
de produtos e serviços de
tecnologia da informação,
no
âmbito
da
Administração
Pública
federal,
na
fase
de
estimativa de preços, no
momento de adjudicação
do objeto do certame
licitatório, na contratação
e alterações posteriores,
deve se basear em valores
aceitáveis,
que
se
encontrem dentro da faixa
usualmente
praticada
pelo mercado em
determinada época, obtida
por meio depesquisa a
partir de fontes diversas,
como
orçamentos
de fornecedores, valores
adjudicados em licitações
de
órgãos
públicos
inclusos
aqueles
constantes no Comprasnet
-, valores registrados em
atas
de
Sistema
de
Registro de Preços, entre
outras, a
exemplo de
compras/contratações
realizadas por corporações
privadas
em
condições
idênticas ou semelhantes
àquelas da Administração
Pública.
2. Preço aceitável, a ser
considerado
na
faixa
de preços referida no item
precedente, é aquele que
não representa claro viés
em relação ao contexto
do
mercado,
ou
seja,
abaixo do limite inferior ou
acima do maior valor
constante
da
faixa
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identiﬁcada
produto
ou
(Destacamos.)

para
o
serviço."

Pois bem.
O que a Seção de Instrução de
Contratações - SEIC e o Acórdão do c.
TCU nos orienta, são fatos identiﬁcáveis
e constatados nestes autos e que
representam a metodologia e
os
resultados
obitdos
em
certames
licitatórios, neste caso, com o objetivo de
aquisição de equipamentos e serviços de
informática.
Os preços obtidos pela Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará, em
face da realização do Pregão Eletrônico
TRE/PA Nº 42/2019 (0603748), e
constantes da ARP TRE/PA Nº 62/2019
(0602300), os itens I e II representaram
50,37% (cinquenta vírgula trinta e sete
por cento) e 36,01% (trinta e seis vírgula
zero um por cento), respectivamente, dos
valores estimados por aquele tribunal (v.
documento 0603492), fato que vem ao
encontro da informação da SEIC."
Por meio do Despacho GSAD (0611330), o Senhor
Secretário de Administração voltou a insistir na priorização
da tramitação deste feito, consoante Despacho 0609844, ao
qual adicionou a informação de que a média de distorção
entre os preços estimados e aqueles vencedores nos certames
de materiais diversos (desconsiderando os de TI) é de 29,02%
(vinte e nove vírgula zero dois por cento), isto é, superior à
média de distorção observada nas aquisições de TI (cf.
quadros 0610570 em confronto com o quadro 0609838).
Quanto ao aspecto da divulgação de preços, parece
ser mais prudente acompanhar o entendimento do TCU,
manifestado no 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.”

8. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

Para para que o procedimento ﬂua com segurança
e regularidade, vale ajustar alguns itens na minuta do edital:
a) no item 07 do Termo de Referência (Anexo
I) - corrigir a adjudicação - por item/ por lote - para
evitar confusão (excluir a expressão por item);
b) retiﬁcar a numeração dos itens do edital (
há duplicidade de itens 25).
9. CONCLUSÃO
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Uma vez satisfeitas as diligências acima (item 8),
nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº
8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço (0610311),
objetivando Registro
de P r e ç o s para
eventual aquisição de so ftwares Microsoft ligados aos
serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, tudo de
a c o r d o com
requisição pr o mo v i da pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 21/10/2019, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/10/2019, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0611372 e o código CRC 6AF7C812.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº 0007384-46.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de softwares
Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 7.892/2013 atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018, 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 o 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 deste edital.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL,
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após
1
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realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos
após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou documento
equivalente.
3.2.

O prazo de garantia de cada software será de 03 (três) anos.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
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.
4.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as 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.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
4.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
4.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
2
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07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins
de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do
Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº
5.450/2005).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(inciso IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização
do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura
deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
3
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a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado
o disposto no item 6.7 do edital;
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital,
sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta 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.
6.4.3.
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.
6.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto
ofertado.
6.5.
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).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período
de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.

4

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0612287)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 201

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item ofertado.
8.1.2. Os lances para o item deverá contemplar todos os subitens que o compõem.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
5
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8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
neste Edital.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, constantes do Anexo I-A, que
representam uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum,
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
9.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor do item
ofertado e de todos os subitens que o compõem.
9.2.2.
O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade
com o Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais
de cada um dos subitens que compõem o item ofertado.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado
de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
6
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
10.1.
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.
10.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via
sistema, o modelo de proposta, constante no Anexo I-B, devidamente preenchido, onde
constem os valores unitários e totais de cada um dos subitens que compõem o item
ofertado.
11 - DA HABILITAÇÃO.
11 .1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema
de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a
análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato
“on line” do site do Comprasnet.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5.
do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
7
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c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação econômico-financeira:
d.1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de
abertura do certame.
11.2.
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).
11.3.
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.
11.3.1. 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.
11.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes que se enquadrem como
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.
11.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 11.4., 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.
11.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
11.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
11.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. e 11.4.3.
11.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
11.4.1. e 11.4.3. 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.
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11.5.
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 11.1. e no item 11.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
11.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
11.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
11.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
12.1.
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.
12.1.1. 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.
12.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
12.1.3. 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.
12.2.
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.
12.3.
Para efeito do disposto no item 12.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento,
o Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os
automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem
também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
9
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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.
12.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
12.5.
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.
13 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
13.1.
Este pregão submete-se às
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.

regras

relativas

ao

direito

de

preferência

14 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
14.1.
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.
14.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
14.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
14.2.
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 email: 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.
10
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15- DOS RECURSOS.
15.1.
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.
15.2.
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.
15.3.
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.
15.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
15.5.
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.
16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
16.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
16.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
16.3.
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.
17 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
17.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.
18 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
18.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
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18.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
18.2.
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.
18.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 18.3.1., podendo
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
18.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.
18.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.
18.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
18.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
18.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 18.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 18.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
18.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
18.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.
18.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.
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18.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
18.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.
18.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
18.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 18.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
18.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
18.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

a

terceiros

nenhuma

18.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.
18.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
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18.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 18.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
18.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que aderirem.
19 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
19.1. Os softwares deverão ser entregues, no prazo previsto no item 3 deste edital, por
meio eletrônico, através do seguinte e-mail: coinf@tre-al.jus.br, cc.: segi@tre-al.jus.br.
19.2.

O objeto será recebido:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações.
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos
do Tribunal.

19.3.
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no
sítio do fabricante.
19.4.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
19.5.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
19.6.
O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento.
19.7.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

19.8.
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.
19.9.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 20.
20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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20.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após o recebimento da notificação; e
2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
1) 0,5% (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 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 Ordem de Fornecimento; e
- 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 de 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
2) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida.
3) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, 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.
20.2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços com
a Contratada.
20.3.
As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
20.4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente.
20.5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
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20.6.
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.
20.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
20.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
20.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.
20.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
20.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

20.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
20.13.
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.
20.14.
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.
20.15.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
21 - DO PAGAMENTO.
21.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
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a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota 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
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
21.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

21.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

21.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
21.5.
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.
21.6.
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

21.7.
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.
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
22.1.
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 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente).
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22.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
23 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
23.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de
penalidades;
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua
compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 18.15.

23.2.

São, ainda, obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da
Ata
de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente t
ermo, 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 contr
aditório e ampla defesa.
24 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
24.1.

São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 18.15.
24.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações
do Edital e com os termos da proposta de preços;
b)
Fornecer os materiais conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na
Ata
de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;
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 estabelecidos no Edital e em seus Anexos;
e)
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
g)
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h)
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das
penalidades previstas no Anexo I;

19

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0612287)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 216

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
i)
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

j)
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
k)
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 do objeto da contratação;
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
n)
Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
o)
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.
25 - DA PUBLICIDADE.
25.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
26 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
26.1.
É vedada a aquisição separada de subitens para os quais, o fornecedor
convocado para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os
licitantes.
27 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
27.1.
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.
27.2.
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.
20
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27.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

27.4.
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.
27.5.
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.
27.6.
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.
27.7.
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.
27.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
27.9.
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.
27.10.
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.
27.11.

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

27.12.
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.
27.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 27.9, no caso de ser retirado em
Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
27.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações dos itens, quantitativos a serem adquiridos e preços
máximos admitidos;
ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por subitem;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão);
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
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27.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos
serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta
orçamentária 2020, como medida de viabilização de atualização progressiva
da plataforma.
Item contendo os subitens abaixo listados:
Subitem

01

02

02. Quantidade

03

04

Part
Number

Descrição

Qtd

D8601240

VisioStd SNGL LicSAPk MVL Select Plus MVLP D 3
Year(s) 3 Yr(s) Remaining Government IMP-BR, ou
seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 10
(três) anos de garantia de software - software
assurance

R1800129

WinSvrCAL SNGL LicSAPk MVL DvcCAL Select Plus
MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining Government
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
100
Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance

9EA00267

WinSvrDCCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic
Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining
Government IMP-BR, ou seja, licenciamento para 150
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia
de software - software assurance

9EM00262

WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic
Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining
Government IMP-BR, ou seja, licenciamento para 320
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia
de software - software assurance

05

F2R00011

06

FQC09551

VDIStew/oMDOP SNGL SubsVL MVL PerDvc Select
Plus MVLP D 36 Month(s) Non-Specific Government
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
60
Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance
WinPro 10 SNGL Upgrd MVL Select Plus MVLP D
Each Non-Specific Government IMP-BR, ou seja,
licenciamento para Governo Classe D

A contratação em tela pretende atualizar a platarfoma Microsoft de
03.
Resumo
da base deste Tribunal, dotando a COINF/STI de ferramentas que permitem
Especificação do Objeto
um melhor gerenciamento de procedimentos de gerencia de servidores e
serviços de infraestrutura de software Microsoft.
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Subitem Valor (R$)

04. Valor Estimado

Qtd

01

10

02

1000

03

150

04

320

05

60

06

60

Total (R$)

05. Justificativa

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para
fornecimento de serviços e sistemas (SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet,
ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário manter atualizado
os softwares básicos de servidores, plataforma Microsoft.

06. Prazo de Entrega

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

07. Adjudicação

É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento do software
garanta a funcionalidade integral e problemas por não licenciamento.

08.
Classificação
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
Orçamentária
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br cc.:
segi@tre-al.jus.br

09. Local de Entrega

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora
12.
Administrativas

SEGEC/COSEG/SAD
Vide

Sanções
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
Recebimento

de
Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:
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Vide
15. Modalidade e Tipo de
Licitação
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento
aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft
ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta
orçamentária 2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da
plataforma.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados
aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta orçamentária
2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da plataforma
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação.
Os softwares de infraestrutura Microsoft, entre ele Microsoft Windows Server e CALs, são
utilizados na manutenção da plataforma de infraestrutura de rede deste Tribunal e assim
figuram como importantes componentes e desta forma é de extrema importância sua
atualização continua.
Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de falhas
graves se torna necessária, acompanhar as demandas relativas à própria evolução
tecnológica, a aquisição de software.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
licenciado.

Manter o parque de software de base atualizado e devidamente

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Garantir a segurança da plataforma operacional em uso por meio da atualização
permanente para novas versões do produto;
2. Manter o licenciamento de software de gerenciamento de infraestrutura dentro das
exigências legais;
3. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
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Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC
quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 000738446.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A estimativa inicial para os quantitativos necessários para atender à
demanda do TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares. Perfazendo:


Assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores deste
Regional.

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que as licenças de software podem ser
fornecidas por qualquer revenda Microsoft.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou
alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto a ser contratado possui características
obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

específicas

por

ser

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto
específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de
natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
A vigência do Registro de Preço, na forma de Lei, é de 12 (doze) meses
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
bem, é pela contratação por licitação via pregão.
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O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta,
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações
sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de
bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e
consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se
tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade no
momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente t
ermo, 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 contr
aditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.
Fornecer os softwares conforme especificações, quantidades, prazos e demai
s condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
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3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme pe
ríodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante
da
Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
7.
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos
estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
10. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obed
eçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do
TRE/AL;
11. Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias p
ara prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Condições Gerais:
1. A LICITANTE deve ser autorizada pela Microsoft para fornecer seus licenciamentos de
volume para instituições governamentais (categoria Government Partner), que será
verificado por meio de declaração emitida por este fabricante.
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2. Todas os produtos deverão ser entregues no idioma Português do Brasil e, na
inexistência do referido idioma para o respectivo software, será aceito o idioma
Inglês (EUA);
3. Prazo de entrega de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da
nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente;
4. O contrato deverá ser vinculado ao usuário postmaster@tre-al.jus.br, do TRE-AL, no
Portal de Licenciamento da Microsoft.
Item, contendo os subitens abaixo listados:
Subitem

Part
Number

Descrição

Qtd

01

AAA03916

Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software software assurance

10

02

AAA03787

Win Server Dev CALSA MPSA Government D 3 Year(s) 3
Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance

1000

03

Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3
Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
AAA-30380
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software
assurance

150

04

Win Server Std Core 2 SftSA MPSA Government D 36 Month(s)
Non-Specific IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
AAA-28640
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software
assurance

320

05

AAA-03652

VDI Dev Subsc MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03
(três) anos de garantia de software - software assurance

60

06

AAA-03579

Windows Pro Dev UpLic MPSA Government D Each Non-Specific
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03
(três) anos de garantia de software - software assurance

60

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.
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3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os softwares deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos softwares deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os bens deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas
neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os bens estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os bens serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As
especificações
serão
avaliadas
também
por
meio
de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
3º, III, a, 3):

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n.
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
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do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são
resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo sup
erior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20
% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual,
no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver,
ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento;
ii.
10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii.
20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais;
e
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2.
3.
4.
5.

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

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


Licença de comercialização de software e licenciamento Microsoft para o Governo.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL
Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY
Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ 00.000.000/0000-00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI
Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa
ao
Pregão
Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discri
minado:
Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

TOTAL:
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RESUMO DE STATUS DA ATA
QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:
Quantitavivo executado via
Ordem
de
001/20YY

Fornecicimento

nº

Quantitavivo executado via
Ordem
de
002/20YY

Fornecicimento

nº

SALDO ATA:
Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da aquisição pretendida serão
com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

cobertas

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autoriz
ação de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme
contrato.
Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

Maceió, 02 de outubro de 2019.

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES
Membro da Comissão

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Membro da Comissão
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E SUBITENS QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

Item

Subitem

Qtd.

Qtd.
Mínima a
ser
adquirida

1

10

3

2

1000

800

3

150

75

01

4

320

100

5

60

30

6

60

30

Descrição

Visio Pro Dev LSA MPSA
Government D 3 Year(s)
3 Yr(s) Remaining IMPBR
Part Number: AAA03916.
Win Server Dev CALSA
MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA03787.
Win Server Datcr Core 2
LSA MPSA Government
D 3 Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA30380.
Win Server Std Core 2
SftSA MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA28640.
VDI Dev Subsc MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA03652.
Windows Pro Dev UpLic
MPSA Government D
Each Non-Specific IMPBR
Part Number: AAA03579.

Valor
Unitário
do subitem

Valor Total
do subitem

R$ 4.942,94

R$ 49.429,40

R$ 244,44

R$ 244.440,00

R$ 5.288,01

R$ 793.202,00

Valor Total do
Item

R$ 1.300.379,23
R$ 451,96

R$ 144.626,13

R$ 195,18

R$ 11.710,50

R$ 949,52

R$ 56.971,20
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ANEXO I-B
PROPOSTA COM PREÇOS POR SUBITEM

Item

Subitem

Qtd.

Qtd.
Mínima a
ser
adquirida

1

10

3

2

1000

800

3

150

75

01

4

320

100

5

60

30

6

60

30

Descrição

Visio Pro Dev LSA MPSA
Government D 3 Year(s)
3 Yr(s) Remaining IMPBR
Part Number: AAA03916.
Win Server Dev CALSA
MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA03787.
Win Server Datcr Core 2
LSA MPSA Government
D 3 Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA30380.
Win Server Std Core 2
SftSA MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA28640.
VDI Dev Subsc MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA03652.
Windows Pro Dev UpLic
MPSA Government D
Each Non-Specific IMPBR
Part Number: AAA03579.

Valor
Unitário
do subitem

R$

Valor Total
do subitem

Valor Total do
Item

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$
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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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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0007384-46.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ
nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo,
brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF
sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços
ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados,
conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2019, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações
posteriores, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

SUBITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor do
certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 18.3 do edital do PE nº XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos
após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou documento equivalente.
3.2.

O prazo de garantia de cada software será de 03 (três) anos.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor
da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem
de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente
Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação)
quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.
contratante:

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
a)
Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b)
Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c)
Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 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.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação
da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
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órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b)
Fornecer os materiais conforme especificações, quantidades, prazos e
demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;
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,
em inglês;

ou

d)Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, confor
me períodos, horários e condições estabelecidos no Edital e em seus Anexos;
e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
f)
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
g)
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos o
u às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h)
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro
dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas no Anexo I;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

j)Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados,
informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;
k) 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 bens objeto da
contratação;
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m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa
da União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF
em condição regular;
n)
Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
o)
Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
6.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5.
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.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
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I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

6.7.
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.
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os softwares deverão ser entregues, no prazo previsto no item 3 deste
edital, por meio eletrônico, através do seguinte e-mail: coinf@tre-al.jus.br, cc.: segi@treal.jus.br.
7.2.

O objeto será recebido:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as
especificações.
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.
7.3.
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível
no sítio do fabricante.
7.4.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
7.5.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
7.6.
O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento.
7.7.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

7.8.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.9.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 8.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
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:
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1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
1) 0,5% (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 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 Ordem de Fornecimento; e
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 de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor.
2) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida.
3) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, 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.
8.2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços com
a Contratada.
8.3.
As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
8.4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente.
8.5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.
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8.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.13.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.14.
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.
8.15.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018 de 30/08/2018.
10 - DA PUBLICAÇÃO
10.1.

O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO
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11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.

À AJ-DG,
com minuta alterada conforme solicitado por essa
assessoria.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/10/2019, às 16:45, 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
0612288 e o código CRC 0490F946.
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.

Senhor Diretor-Geral,

Atendidas as diligências recomendadas no item 8
do Parecer nº 2.234 (0611372), na forma da minuta de edital
alterada pela SLC (0612287), seguem os autos, para ulteriores
deliberações.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/10/2019, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612295 e o código CRC 04FAB04A.
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CONCLUSÃO

Maceió, 22 de outubro 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, objetivando o Registro de Preços
para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos serviços
de
infraestrutura
e
em
uso
neste
Tribunal, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Tecnologia da Informação, consoante minuta 0610311, aprovada
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer
2234 (0611372), complementado pelo despacho 0612295.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/10/2019, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612323 e o código CRC 2D00E132.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0007384-46.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO

: Registro de preços. Aquisição de software Microsoft.

Decisão nº 3195 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Analisados os presentes autos, constato a regularidade
de sua instrução e, quanto a esse aspecto, ressalto o despacho da
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral 0612294 que, em
complemento à análise realizada no Parecer nº 2234 (0611372),
ratificou o texto proposto pela Seção de Licitação e Contratos.
Isso
posto, APROVO a minuta do edital alterada
(0612287) e, com isso, AUTORIZO a abertura da fase externa do
certame que, na modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo
menor preço, objetiva o Registro de Preços para eventual aquisição
d e softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em
uso neste Tribunal, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação através do Documento de
Oﬁcialização de Demanda (0586650) e do Termo de Referência
(0610132).
Remeta-se os autos à Secretaria de Administração para
publicação do edital e adoção das demais providências necessárias a
sua evolução.

Desembargador ORLANDO ROCHA FILHO
Desembargador Eleitoral no Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 23/10/2019, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612814 e o código CRC C6DAB9F9.
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2019.

À SLC, para cumprimento da Decisão 3195, da
Presidência (0612814).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/10/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612878 e o código CRC E8DA77D4.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2019
PROCESSO Nº 0007384-46.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 13 de novembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14h30min.
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de softwares
Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 7.892/2013 atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018, 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 o 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 deste edital.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL,
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o
1
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registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos
após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou documento
equivalente.
3.2.

O prazo de garantia de cada software será de 03 (três) anos.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
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.
4.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as 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.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
4.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
4.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
2
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07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins
de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do
Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessão pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº
5.450/2005).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(inciso IV, do art. 13, do Decreto 5.450/2005).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização
do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura
deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº 5.450/2005).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
3
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a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado
o disposto no item 6.7 do edital;
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital,
sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta 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.
6.4.3.
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.
6.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do produto
ofertado.
6.5.
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).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem
prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período
de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.

4
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6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão
estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou
que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas
pelo pregoeiro.
7.2.1.
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item ofertado.
8.1.2. Os lances para o item deverá contemplar todos os subitens que o compõem.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
5
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8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas
neste Edital.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limites
máximos os valores estimados pela Administração, constantes do Anexo I-A, que
representam uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum,
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
9.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor do item
ofertado e de todos os subitens que o compõem.
9.2.2.
O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em conformidade
com o Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais
de cada um dos subitens que compõem o item ofertado.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado
de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
6
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
9.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
10.1.
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.
10.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo pregoeiro, via
sistema, o modelo de proposta, constante no Anexo I-B, devidamente preenchido, onde
constem os valores unitários e totais de cada um dos subitens que compõem o item
ofertado.
11 - DA HABILITAÇÃO.
11 .1.
A
habilitação
do
licitante
vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema
de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, após a
análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato
“on line” do site do Comprasnet.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5.
do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
7
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c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação econômico-financeira:
d.1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de
abertura do certame.
11.2.
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).
11.3.
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.
11.3.1. 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.
11.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes que se enquadrem como
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.
11.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 11.4., 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.
11.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
11.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
11.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. e 11.4.3.
11.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
11.4.1. e 11.4.3. 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.
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11.5.
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 11.1. e no item 11.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
11.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
11.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
11.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
12.1.
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.
12.1.1. 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.
12.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
12.1.3. 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.
12.2.
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.
12.3.
Para efeito do disposto no item 12.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento,
o Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os
automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem
também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
9
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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.
12.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
12.5.
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.
13 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
13.1.
Este pregão submete-se às
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.

regras

relativas

ao

direito

de

preferência

14 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
14.1.
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.
14.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
14.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
14.2.
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 email: 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.
10
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15- DOS RECURSOS.
15.1.
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.
15.2.
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.
15.3.
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.
15.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
15.5.
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.
16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
16.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
16.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
16.3.
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.
17 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
17.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.
18 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
18.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
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18.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III
do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
18.2.
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.
18.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 18.3.1., podendo
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
18.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.
18.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.
18.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
18.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
18.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 18.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no
item 18.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.
18.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.
18.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.
18.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.
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18.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
18.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.
18.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
18.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 18.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
18.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.
18.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

a

terceiros

nenhuma

18.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.
18.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
13

Edital do PE nº 71/2019 (0614294)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 259

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
18.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 18.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
18.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que aderirem.
19 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
19.1. Os softwares deverão ser entregues, no prazo previsto no item 3 deste edital, por
meio eletrônico, através do seguinte e-mail: coinf@tre-al.jus.br, cc.: segi@tre-al.jus.br.
19.2.

O objeto será recebido:
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações.
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos
do Tribunal.

19.3.
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no
sítio do fabricante.
19.4.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
19.5.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
19.6.
O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento.
19.7.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

19.8.
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.
19.9.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 20.
20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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20.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obrigação
contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após o recebimento da notificação; e
2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
1) 0,5% (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 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 Ordem de Fornecimento; e
- 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 de 20%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do Fornecedor.
2) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
parcial da obrigação assumida.
3) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, 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.
20.2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços com
a Contratada.
20.3.
As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
20.4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente.
20.5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
15
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20.6.
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.
20.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
20.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.
20.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.
20.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
20.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

20.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
20.13.
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.
20.14.
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.
20.15.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
21 - DO PAGAMENTO.
21.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
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a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota 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
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
21.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

21.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

21.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
21.5.
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.
21.6.
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

21.7.
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.
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
22.1.
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 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente).

17

Edital do PE nº 71/2019 (0614294)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 263

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
22.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
23 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
23.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de
penalidades;
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua
compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 18.15.

23.2.

São, ainda, obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da
Ata
de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente t
ermo, 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 contr
aditório e ampla defesa.
24 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
24.1.

São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar
a presente Ata, conforme item 18.15.
24.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações
do Edital e com os termos da proposta de preços;
b)
Fornecer os materiais conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na
Ata
de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;
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 estabelecidos no Edital e em seus Anexos;
e)
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;
g)
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h)
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das
penalidades previstas no Anexo I;
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i)
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

j)
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
k)
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 do objeto da contratação;
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
n)
Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
o)
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.
25 - DA PUBLICIDADE.
25.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
26 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
26.1.
É vedada a aquisição separada de subitens para os quais, o fornecedor
convocado para assinar a ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os
licitantes.
27 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
27.1.
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.
27.2.
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.
20
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27.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

27.4.
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.
27.5.
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.
27.6.
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.
27.7.
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.
27.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
27.9.
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.
27.10.
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.
27.11.

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

27.12.
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.
27.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 27.9, no caso de ser retirado em
Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
27.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I–A – Especificações dos itens, quantitativos a serem adquiridos e preços
máximos admitidos;
ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por subitem;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão);
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
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27.15.
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

Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos
serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta
orçamentária 2020, como medida de viabilização de atualização progressiva
da plataforma.
Item contendo os subitens abaixo listados:
Subitem

01

02

02. Quantidade

03

04

Part
Number

Descrição

Qtd

D8601240

VisioStd SNGL LicSAPk MVL Select Plus MVLP D 3
Year(s) 3 Yr(s) Remaining Government IMP-BR, ou
seja, licenciamento para Governo Classe D com 03 10
(três) anos de garantia de software - software
assurance

R1800129

WinSvrCAL SNGL LicSAPk MVL DvcCAL Select Plus
MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining Government
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
100
Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance

9EA00267

WinSvrDCCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic
Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining
Government IMP-BR, ou seja, licenciamento para 150
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia
de software - software assurance

9EM00262

WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic
Select Plus MVLP D 3 Year(s) 3 Yr(s) Remaining
Government IMP-BR, ou seja, licenciamento para 320
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia
de software - software assurance

05

F2R00011

06

FQC09551

VDIStew/oMDOP SNGL SubsVL MVL PerDvc Select
Plus MVLP D 36 Month(s) Non-Specific Government
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
60
Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance
WinPro 10 SNGL Upgrd MVL Select Plus MVLP D
Each Non-Specific Government IMP-BR, ou seja,
licenciamento para Governo Classe D

A contratação em tela pretende atualizar a platarfoma Microsoft de
03.
Resumo
da base deste Tribunal, dotando a COINF/STI de ferramentas que permitem
Especificação do Objeto
um melhor gerenciamento de procedimentos de gerencia de servidores e
serviços de infraestrutura de software Microsoft.
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Subitem Valor (R$)

04. Valor Estimado

Qtd

01

10

02

1000

03

150

04

320

05

60

06

60

Total (R$)

05. Justificativa

Com o auto grau de dependência de ativos de tecnologia da informação para
fornecimento de serviços e sistemas (SEI, ELO, acesso à Internet. Intranet,
ASI, sistema de diárias, SADP, SJUR, etc.) se faz necessário manter atualizado
os softwares básicos de servidores, plataforma Microsoft.

06. Prazo de Entrega

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

07. Adjudicação

É exigida a adjudicação por lote para garantir que o fornecimento do software
garanta a funcionalidade integral e problemas por não licenciamento.

08.
Classificação
(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.
Orçamentária
Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br cc.:
segi@tre-al.jus.br

09. Local de Entrega

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora
12.
Administrativas

SEGEC/COSEG/SAD
Vide

Sanções
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
Recebimento

de
Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:
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Vide
15. Modalidade e Tipo de
Licitação
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento
aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft
ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta
orçamentária 2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da
plataforma.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados
aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme proposta orçamentária
2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da plataforma
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação.
Os softwares de infraestrutura Microsoft, entre ele Microsoft Windows Server e CALs, são
utilizados na manutenção da plataforma de infraestrutura de rede deste Tribunal e assim
figuram como importantes componentes e desta forma é de extrema importância sua
atualização continua.
Neste contexto, como forma de minimizar possíveis perdas de dados decorrentes de falhas
graves se torna necessária, acompanhar as demandas relativas à própria evolução
tecnológica, a aquisição de software.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
licenciado.

Manter o parque de software de base atualizado e devidamente

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
1. Garantir a segurança da plataforma operacional em uso por meio da atualização
permanente para novas versões do produto;
2. Manter o licenciamento de software de gerenciamento de infraestrutura dentro das
exigências legais;
3. Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
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Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC
quanto à necessidade proeminente de manutenção do parque computacional confiável.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 000738446.2019.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A estimativa inicial para os quantitativos necessários para atender à
demanda do TRE/AL, foi realizada nos Estudos Preliminares. Perfazendo:


Assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores deste
Regional.

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Entendemos, salvo juízo superior, que as licenças de software podem ser
fornecidas por qualquer revenda Microsoft.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou
alternativa que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto a ser contratado possui características
obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

específicas

por

ser

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto
específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de
natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
A vigência do Registro de Preço, na forma de Lei, é de 12 (doze) meses
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
bem, é pela contratação por licitação via pregão.
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O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta,
pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações
sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de
bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a
adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e
consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se
tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
1. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade no
momento da entrega da documentação de contratação.
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente t
ermo, 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 contr
aditório e ampla defesa.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.
Fornecer os softwares conforme especificações, quantidades, prazos e demai
s condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
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3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme pe
ríodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante
da
Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
7.
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos
estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de
aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
10. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obed
eçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do
TRE/AL;
11. Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias p
ara prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a
qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
Condições Gerais:
1. A LICITANTE deve ser autorizada pela Microsoft para fornecer seus licenciamentos de
volume para instituições governamentais (categoria Government Partner), que será
verificado por meio de declaração emitida por este fabricante.
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2. Todas os produtos deverão ser entregues no idioma Português do Brasil e, na
inexistência do referido idioma para o respectivo software, será aceito o idioma
Inglês (EUA);
3. Prazo de entrega de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da
nota de empenho, ordem de fornecimento ou documento equivalente;
4. O contrato deverá ser vinculado ao usuário postmaster@tre-al.jus.br, do TRE-AL, no
Portal de Licenciamento da Microsoft.
Item, contendo os subitens abaixo listados:
Subitem

Part
Number

Descrição

Qtd

01

AAA03916

Visio Pro Dev LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software software assurance

10

02

AAA03787

Win Server Dev CALSA MPSA Government D 3 Year(s) 3
Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para
Governo Classe D com 03 (três) anos de garantia de
software - software assurance

03

Win Server Datcr Core 2 LSA MPSA Government D 3 Year(s) 3
Yr(s) Remaining IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
AAA-30380
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software
assurance

150

04

Win Server Std Core 2 SftSA MPSA Government D 36 Month(s)
Non-Specific IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo
AAA-28640
Classe D com 03 (três) anos de garantia de software - software
assurance

320

05

AAA-03652

VDI Dev Subsc MPSA Government D 36 Month(s) Non-Specific
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03
(três) anos de garantia de software - software assurance

60

06

AAA-03579

Windows Pro Dev UpLic MPSA Government D Each Non-Specific
IMP-BR, ou seja, licenciamento para Governo Classe D com 03
(três) anos de garantia de software - software assurance

60

1000

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.
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3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os softwares deverão ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;
2. A garantia dos softwares deve obedecer ao detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);
4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5. Os bens deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas
neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os bens estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os bens serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;
3. As
especificações
serão
avaliadas
também
por
meio
de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante.
4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às especificações
técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
3º, III, a, 3):

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

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por
ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n.
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
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do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se
refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são
resguardados por legislação nacional e internacional.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos
86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo sup
erior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20
% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual,
no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver,
ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento;
ii.
10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iii.
20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais;
e
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2.
3.
4.
5.

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

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


Licença de comercialização de software e licenciamento Microsoft para o Governo.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Proc. SEI Principal nº XXXXXXXXX

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL
Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY
Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ 00.000.000/0000-00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI
Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa
ao
Pregão
Eletrônico
suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento abaixo discri
minado:
Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

TOTAL:
32
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RESUMO DE STATUS DA ATA
QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO:
Quantitavivo executado via
Ordem
de
001/20YY

Fornecicimento

nº

Quantitavivo executado via
Ordem
de
002/20YY

Fornecicimento

nº

SALDO ATA:
Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da aquisição pretendida serão
com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

cobertas

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento da autoriz
ação de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme
contrato.
Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

Maceió, 02 de outubro de 2019.

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES
Membro da Comissão

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Membro da Comissão
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E SUBITENS QUANTITATIVOS A SEREM
ADQUIRIDOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

Item

Subitem

Qtd.

Qtd.
Mínima a
ser
adquirida

1

10

3

2

1000

800

3

150

75

01

4

320

100

5

60

30

6

60

30

Descrição

Visio Pro Dev LSA MPSA
Government D 3 Year(s)
3 Yr(s) Remaining IMPBR
Part Number: AAA03916.
Win Server Dev CALSA
MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA03787.
Win Server Datcr Core 2
LSA MPSA Government
D 3 Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA30380.
Win Server Std Core 2
SftSA MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA28640.
VDI Dev Subsc MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA03652.
Windows Pro Dev UpLic
MPSA Government D
Each Non-Specific IMPBR
Part Number: AAA03579.

Valor
Unitário
do subitem

Valor Total
do subitem

R$ 4.942,94

R$ 49.429,40

R$ 244,44

R$ 244.440,00

R$ 5.288,01

R$ 793.202,00

Valor Total do
Item

R$ 1.300.379,23
R$ 451,96

R$ 144.626,13

R$ 195,18

R$ 11.710,50

R$ 949,52

R$ 56.971,20
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ANEXO I-B
PROPOSTA COM PREÇOS POR SUBITEM

Item

Subitem

Qtd.

Qtd.
Mínima a
ser
adquirida

1

10

3

2

1000

800

3

150

75

01

4

320

100

5

60

30

6

60

30

Descrição

Visio Pro Dev LSA MPSA
Government D 3 Year(s)
3 Yr(s) Remaining IMPBR
Part Number: AAA03916.
Win Server Dev CALSA
MPSA Government D 3
Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA03787.
Win Server Datcr Core 2
LSA MPSA Government
D 3 Year(s) 3 Yr(s)
Remaining IMP-BR
Part Number: AAA30380.
Win Server Std Core 2
SftSA MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA28640.
VDI Dev Subsc MPSA
Government D 36
Month(s) Non-Specific
IMP-BR
Part Number: AAA03652.
Windows Pro Dev UpLic
MPSA Government D
Each Non-Specific IMPBR
Part Number: AAA03579.

Valor
Unitário
do subitem

R$

Valor Total
do subitem

Valor Total do
Item

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2019
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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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0007384-46.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ
nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo,
brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF
sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços
ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados,
conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 71/2019, nos termos da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações
posteriores, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2019:
ITEM

SUBITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2.
Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor do
certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 18.3 do edital do PE nº 71/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos
após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou documento equivalente.
3.2.

O prazo de garantia de cada software será de 03 (três) anos.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor
da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem
de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente
Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação)
quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.
contratante:

São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
a)
Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b)
Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c)
Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 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.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação
da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
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órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b)
Fornecer os materiais conforme especificações, quantidades, prazos e
demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;
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,
em inglês;

ou

d)Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, confor
me períodos, horários e condições estabelecidos no Edital e em seus Anexos;
e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
f)
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
g)
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos o
u às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
h)
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro
dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração
passível de aplicação das penalidades previstas no Anexo I;
i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

j)Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados,
informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob
pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;
k) 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 bens objeto da
contratação;
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m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa
da União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF
em condição regular;
n)
Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
o)
Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
6.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5.
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.
6.6.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
40

Edital do PE nº 71/2019 (0614294)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 286

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

6.7.
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.
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os softwares deverão ser entregues, no prazo previsto no item 3 deste
edital, por meio eletrônico, através do seguinte e-mail: coinf@tre-al.jus.br, cc.: segi@treal.jus.br.
7.2.

O objeto será recebido:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as
especificações.
b) definitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.
7.3.
As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível
no sítio do fabricante.
7.4.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
7.5.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
7.6.
O prazo para a Secretaria competente proceder às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento.
7.7.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

7.8.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.9.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista na Seção 8.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
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:
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1) A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo
de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
1) 0,5% (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 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 Ordem de Fornecimento; e
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 de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor.
2) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida.
3) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, 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.
8.2.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do registro de preços com
a Contratada.
8.3.
As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
8.4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente.
8.5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.
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8.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.
8.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.13.
A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.14.
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.
8.15.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018 de 30/08/2018.
10 - DA PUBLICAÇÃO
10.1.

O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL Nº 79 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2019

PROCESSO Nº 0007384-46.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 13 de novembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14h30min.
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
– TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar
possa,
que
realizará
licitação
na
modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus
Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de
softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso
neste Tribunal, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto
nº 7.174/2010, o Decreto nº 7.892/2013 atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018,
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 o 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 deste edital.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do
referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL, observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo
I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral a contratar, facultando-se a realização de licitação especíﬁca para a
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
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2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido
pelo beneﬁciário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
após realizada a licitação especíﬁca, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em
referida licitação.
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias
corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou
documento equivalente.
3.2.

O prazo de garantia de cada software será de 03 (três) anos.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
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.
4.2.
Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
4 .2 .1 . A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as 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.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

4.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
4.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
4.4.5. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
cheﬁa e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
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5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, do art. 13,
do Decreto 5.450/2005).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir
da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até
a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do art. 21 do Decreto nº
5.450/2005).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 6.7 do edital;
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital.
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especiﬁcações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especiﬁcações constantes no
edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiﬁcações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
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6.4.2.1. 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.
6.4.3.
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.
6.4.4.
Em campo próprio deverão ser inseridos marca e modelo do
produto ofertado.
6.5.
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).
6 .6 .
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo,
(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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6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições
constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre,
as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1.

A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e
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7.2.1.
A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classiﬁcadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classiﬁcação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item
ofertado.
8.1.2. Os lances para o item deverá contemplar todos os subitens que o
compõem.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9 .2 .
Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limites máximos os valores estimados pela Administração, constantes do
Anexo I-A, que representam uma média das várias propostas coletadas no
mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
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9.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor do
item ofertado e de todos os subitens que o compõem.
9.2.2.
O licitante deverá encaminhar o modelo de proposta, em
conformidade com o Anexo I-B, devidamente preenchido, onde constem os
valores unitários e totais de cada um dos subitens que compõem o item
ofertado.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer
o menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará
o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou
se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
9.5.1.
Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.
10.1.
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.
10.2.
A licitante também deverá encaminhar, quando solicitado pelo
pregoeiro, via sistema, o modelo de proposta, constante no Anexo I-B,
devidamente preenchido, onde constem os valores unitários e totais de cada
um dos subitens que compõem o item ofertado.
11 - DA HABILITAÇÃO.
11 .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.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
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c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
6.5. do edital:
c . 1 ) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação econômico-financeira:
d.1) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica há menos de 90 (noventa) dias da data de abertura
do certame.
11.2.
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).
11.3.
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.
11.3.1. 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.
11.4.
A comprovação da regularidade ﬁscal das licitantes que se
enquadrem como 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.
11.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
ﬁscal quando da comprovação de que trata o item 11.4., 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.
11.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
11.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
11.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
11.4.1. e 11.4.3.
11.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 11.4.1. e 11.4.3. 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.
11.5.

Os

licitantes

que

deixarem
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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 11.1. e no item
11.4.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
11.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
11.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
11.8.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
12 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
12.1.
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.
12.1.1.
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.
12.1.2.
O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
12.1.3.
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.
12.2.
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.
12.3.
Para efeito do disposto no item 12.1, 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;
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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.
12.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
12.5.
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.
13 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
13.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de
preferência estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
14 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
14.1.
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.
14.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
14.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida
e publicada nova data para realização do certame.
14.2.
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.
15- DOS RECURSOS.
15.1.
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.
15.2.
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.
15.3.
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.
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15.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
15.5.
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.
16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
16.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
16.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
16.3.
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.
17 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
17.1.
Os preços ofertados serão ﬁxos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
18 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.
18.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
18.1.1.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
18.2.
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.
18.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classiﬁcados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 18.3.1., podendo ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
18.3.1.
O cadastro de reserva dos fornecedores classiﬁcados a que se
refere o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
18.3.2.
O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade
com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
18.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação, para fazê-lo em igual
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prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
18.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
18.6.
A recusa injustiﬁcada de fornecedor classiﬁcado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 18.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 18.12 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto n. 5.450/2005.
18.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada
pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
18.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
18.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justiﬁcada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
18.10.
Caso a justiﬁcativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará ﬂuindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.
18.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no
art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013.
18.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
18.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 18.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
18.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o
objeto desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
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mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
18.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
18.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação
das mesmas.
18.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto n.º 7.892/2013.
18.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
18.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
18.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
19 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
19.1. Os softwares deverão ser entregues, no prazo previsto no item 3 deste
edital, por meio eletrônico, através do seguinte e-mail: coinf@tre-al.jus.br, cc.:
segi@tre-al.jus.br.
19.2.

O objeto será recebido:

a) provisoriamente, para que seja feita a veriﬁcação da conformidade dos
mesmos com as especificações.
b) deﬁnitivamente, após avaliação e homologação pelos responsáveis técnicos
do Tribunal.
19.3.
As especiﬁcações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela
Contratada e disponível no sítio do fabricante.
19.4.
A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação
às especiﬁcações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento
Definitivo.
19.5.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
19.6.
O prazo para a Secretaria competente proceder às veriﬁcações,
após o recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento.
19.7.
Os recebimentos provisório e deﬁnitivo se darão mediante
formulário próprio.
19.8.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
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proteção ao consumidor.
19.9. O objeto que estiver em desacordo com as especiﬁcações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à
multa prevista na Seção 20.
20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
20.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e,
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ﬁcará
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
1) A Contratada será notiﬁcada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justiﬁcativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e
2) Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.
b. Multa de:
1) 0,5% (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 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 Ordem de Fornecimento; e
- 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 de 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor.
2) 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida.
3) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, 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.
20.2.
O cometimento reiterado de atrasos injustiﬁcados dos
prazos previstos para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.
20.3.
As sanções previstas nos itens "20.1.a", “20.1.c” e “20.1.d”
poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
20.4.
O valor da multa, aplicada após o regular processo
administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos à
contratada ou cobrado judicialmente.
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20.5.
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar
a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
20.6.
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.
20.7.
O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
20.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
20.9.
Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
20.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
20.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

20.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
20.13.
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.
20.14.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
20.15.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
21 - DO PAGAMENTO.
21.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas
condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota ﬁscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota ﬁscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certiﬁcado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do Fornecedor; e
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b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
21.2.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

21.3.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

21.4.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
21.5.
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.
2 1 .6 .
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I= (6/100)

I = 0,0001644

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
21.7.
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.
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
22.1.
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 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente).
22.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
23 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
23.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especiﬁcações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de
preços registrados, para ﬁns de adequação às novas condições de mercado, e
de aplicação de penalidades;
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d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a ﬁnalidade de
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
e) Acompanhar e ﬁscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classiﬁcação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s)
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 18.15.
23.2.
São, ainda, obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

1.

Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

24 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
24.1.

São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deﬁciências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições ﬁrmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições ﬁrmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notiﬁcação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de
material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 18.15.
24.2.
São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de
contratado:
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços;
b)
Fornecer os materiais conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato;
c)Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
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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 estabelecidos 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;
6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

Técnico,

formal

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

k) 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 do objeto da
contratação;
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
n)
Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à
natureza do objeto deste contrato;
o)
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.
25 - DA PUBLICIDADE.
25.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ﬁcará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº
8.666/93.
26 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
26.1.
É vedada a aquisição separada de subitens para os quais, o
fornecedor convocado para assinar a ata não tenha apresentado o menor
preço entre todos os licitantes.
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27 - DISPOSIÇÕES GERAIS.
27.1.
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.
27.2.
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.
27.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
27.4.
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.
27.5.
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.
27.6.
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.
27.7.
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.
27.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
27.9.
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.
27.10. 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.
27.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
27.12. 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.
27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 27.9, no
caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
27.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
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ANEXO I–A – Especiﬁcações dos itens, quantitativos a serem adquiridos e
preços máximos admitidos;
ANEXO I-B - Planilha de Composição de Custos por subitem;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão);
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
27.15. 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
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0614294.

Em 25 de outubro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/10/2019, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614296 e o código CRC B18DD61B.
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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 (0614299)

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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Tite convoca seleção hoje para amistosos
Brasil enfrenta a Argentina, na Arábia Saudita, no dia 15 de novembro, e a Coreia do Sul, em Abu Dhabi, no dia 19

O

técnico Tite convocará às 11h desta
sexta-feira a Seleção
para os dois últimos jogos do
ano. O Brasil enfrenta a Argentina, na Arábia Saudita,
no dia 15 de novembro, e a
Coreia do Sul, em Abu Dhabi, no dia 19.
A tendência é que lista
não conte com jogadores do
time brasileiro que for à final da Copa Libertadores. A
decisão do torneio acontece
no dia 23, no Chile.
O amistoso em Riade,
capital da Arábia, marcará
o primeiro encontro entre
Brasil e Argentina desde o
polêmico clássico na semifinal da Copa América. Na
ocasião, a Seleção venceu
por 2 a 0,
A seleção brasileira ainda não venceu após o título
da Copa América. Desde então, a equipe de Tite empatou com Colômbia, Senegal
e Nigéria e perdeu para o
Peru.
Após a convocação de
Tite, o técnico André Jardine divulgará a lista de convocados pela Seleção sub-23
para o Torneio de Tenerife,
na Espanha. A competição
contará com Argentina,
Chile e Estados Unidos e
serve de preparação para o
Torneio Pré-Olímpico, em
janeiro, na Colômbia.
ALISSON
Alisson chegou ao auge
da carreira aos 27 anos ao
ser eleito pela Fifa o melhor goleiro do mundo. Já
conquistou outros prêmios
individuais, como melhor
goleiro da Uefa em 2018/19,
melhor da Copa América de
2019, além de homenagens
também nos campeonatos
italiano e inglês. O sucesso
profissional é algo que está
na mente desde quando era

CBF

novo, superar etapas e derrubar a desconfiança sempre
fizeram parte dos planos.
Ser o melhor do planeta na
posição é fruto de um trabalho que rendeu títulos por
Liverpool e seleção brasileira.
Recuperado de uma lesão
na panturrilha, ele pode ser
titular pelos Reds no clássico contra o Manchester United neste domingo, fora de
casa, pela Premier League.
E também deve ser chamado por Tite.
“Quando alguém me pergunta defino como uma honra (ser o melhor do mundo).
Me senti muito honrado e
abençoado por ter conquistado esse prêmio individual,
mas isso vem depois do coletivo. Foi um ano muito vitorioso, títulos pelo clube e
pela Seleção. Então coroar a
temporada com esse prêmio
realmente foi uma honra -”,
disse Alisson, que só disputou dois jogos nesta temporada.

Técnico Tite convoca nesta sexta-feira a seleção brasileira para amistosos em que enfrentará os convocados de Argentina e Coreia do Sul

Foi um ano muito vitorioso, títulos pelo clube e
pela seleção. Então coroar
a temporada com esse
prêmio realmente foi uma
honra”
ALISSON
Goleiro da seleção sobre premiação

Bragantino está a quatro pontos do acesso
A oito rodadas para o fim
da Série B, as equipes continuam com a calculadora
na mão fazendo as contas,
seja para conquistar o sonhado acesso ou escapar do
rebaixamento. Na parte de
cima da tabela, Bragantino
e Sport continuam com mais
de 90% de chances de subir
para a elite. Do outro lado,
times como São Bento e Cri-

ciúma estão cada vez mais
sob risco de queda para a
terceira divisão.
O líder entra em campo hoje. O Bragantino tem
jogo difícil contra o Vila Nova-GO, pela 31ª rodada do
Campeonato Brasileiro da
Série B. A partida será disputada às 21h30, no estádio
Nabi Abi Chedid.
Segundo o matemático

Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente (0614301)

Tristão Garcia, do site Infobola, o número mágico para
o acesso é de 63 pontos e
para a permanência é de 46
pontos.
O Bragantino continua
na liderança e tem 99% de
chances de acesso. Com 59
pontos, a equipe segue administrando a vantagem
para o vice-líder Sport, que
tem 93% de chances de su-
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bir.
Contra a Ponte Preta,
na última rodada, o melhor
ataque da competição chegou aos 50 gols marcados.
No ano passado, o melhor
ataque da Série B foi o do
Atlético-GO, que não subiu
de divisão, mas anotou 57
gols. O campeão Fortaleza
terminou o campeonato com
54 gols.

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 no periódico Tribuna
Independente, 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 11:09, 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
0614303 e o código CRC 3762E89B.
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DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2019.
Sr. Coordenador COINF.
Reporto-me no presente para solitar o pronuciamento técncico da
Unidade de V.Sª quanto ao pedido de esclarecimento anexo aos
presentes autos eletrônicos, evento sei nº 0615464.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 29/10/2019, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615465 e o código CRC A0F29F6C.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0615465

0615465v1
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29/10/2019

Desativação do Select Plus | Licenciamento por Volume da Microsoft

A Microsoft não está mais
aceitando novos contratos
comerciais Select Plus
Observe que o Select Plus ainda está disponível para clientes do setor público.
Organizações governamentais e instituições acadêmicas qualificadas podem usar o
Select Plus para adquirir licenças de software da Microsoft em qualquer nível de
departamento ou afiliada, ao mesmo tempo em que aproveitam as vantagens de uma
organização.
Saiba mais sobre o Select Plus para organizações do setor público

Perguntas frequentes
Por que a Microsoft não está aceitando novos contratos Select
Plus?
Novas ofertas estão sendo desenvolvidas para oferecer uma experiência de compra
conectada. Essa nova experiência permitirá cenários novos e inovadores de nuvem e de
negócios, que poderão ser dimensionados com rapidez e facilidade, de acordo com o
crescimento de suas necessidades. A Microsoft não está mais aceitando novos
contratos Select Plus para clientes comerciais em preparação para a transição para a
nova experiência de compras quando esta estiver disponível. Não haverá impacto sobre
pedidos anteriores ou existentes feitos no Select Plus. Essa mudança afetará somente a
possibilidade de assinar novos contratos. Os clientes Select Plus existentes podem
continuar a fazer novos pedidos e renovações do Software Assurance.
Isso não se aplica a clientes acadêmicos ou governamentais que compram pelo Select
Plus.

Quais são minhas opções de compra em vez do Select Plus?
Há diversas opções de licenciamento para aquisição de software local e de serviços de
nuvem, dependendo do tamanho e dos requisitos de compra da sua organização.
Trabalhe com seu parceiro da Microsoft para identificar o meio de licenciamento
adequado às suas necessidades.

https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/select

Informação Microsoft via Internet (0615663)
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29/10/2019

Desativação do Select Plus | Licenciamento por Volume da Microsoft

Qual é a nova experiência de compra da Microsoft?
Nossa visão é facilitar a compra e o gerenciamento de software e serviços da Microsoft
por meio de uma experiência digital simplificada, com opções e recursos aprimorados
para compras, cobrança e gerenciamento de custos. Em 2017, iniciamos a transição de
comércio da Microsoft, com o objetivo de melhorar a experiência de compra do cliente.
Continuamos executando essa estratégia introduzindo alterações programáticas em
nossos programas de licenciamento por volume que se relacionam especificamente a
oferecer preços e descontos no licenciamento por volume e introduzir novas maneiras
dos clientes comprarem e gerenciarem os serviços do Microsoft Azure. À medida que
introduzimos mudanças ao longo do tempo para melhorar e expandir continuamente a
experiência para os clientes, a forma como você compra o software local fará a
transição do Select Plus ou de outros programas para a nova experiência de comércio.

O que acontece com minhas compras do Select Plus?
Você continuará tendo direitos e acesso completos a todos os softwares e ao Software
Assurance que adquiriu por meio do Select Plus.

Quais são os planos para desativar o Select Plus para clientes
governamentais e acadêmicos?
No momento, não há planos de desativar o Select Plus para o setor público.

Eu tenho um contrato Select Plus; como isso me afetará?
A desativação do Select Plus aplica-se somente a contratos comerciais. Ela não se aplica
a contratos governamentais ou acadêmicos. Sua capacidade de realizar transações pelo
Select Plus não será afetada até que você seja notificado pela Microsoft de que seu
contrato específico será desativado.

Ano passado recebi a informação de que meu contrato seria
desativado; posso continuar a adquirir licenças?
Sim. A Microsoft está concedendo uma extensão contínua aos contratos de cliente
Select Plus para reduzir o número de etapas para começar a comprar por meio da nova
experiência de comércio. Se você tiver um contrato Select Plus ativo, poderá continuar
a fazer novos pedidos e renovações do Software Assurance através do seu contrato
Select Plus até novo aviso.

Como posso saber mais sobre a nova experiência comercial da
Microsoft?
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/select

Informação Microsoft via Internet (0615663)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 320

2/3

29/10/2019

Desativação do Select Plus | Licenciamento por Volume da Microsoft

A Microsoft publicou uma série de podcasts curtos que descrevem a visão de nossa
experiência em comércio e como ela mudará a maneira como você faz negócios com a
Microsoft para melhor. Ouça os episódios um e dois no SoundCloud em
https://soundcloud.com/microsoft-commercial-licensing .
Para obter mais informações sobre o Select Plus, confira o Guia do programa Select
Plus .

Entrar no Centro
de Serviços de
Licenciamento
por Volume

Ativação de
volume e chaves
do produto

Início
Saiba mais

Entrar

Entrar em contato
com um parceiro






Recursos relacionados
Baixe o guia do programa Select Plus para Governo ou para Organizações
Acadêmicas e documentos relacionados
Compare programas de Licenciamento por Volume da Microsoft

Siga Microsoft

https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/select

Informação Microsoft via Internet (0615663)
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DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2019.

À PREG
Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao Despacho PREG 0615465, relativo
ao
evento
SEI nº 0615465, informo, com base na
Informação 0615663, que o entendimento do licitante está
errado, salvo novos dados em contrário, vez a própria
Microsoft registra "Observe que o Select Plus ainda está
disponível para clientes do setor público.".

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/10/2019, às 14:13, 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
0615664 e o código CRC 06219D65.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho COINF 0615664

0615664v1
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Esclarecimento 29/10/2019 14:45:13
A Empresa Brasoftware Informática Ltda., solicita os seguintes esclarecimentos: ..."No supracitado Edital Licitatório, que
tem como objeto: "Registro de Preços para eventual aquisição de softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura
e em uso neste Tribunal, conforme proposta orçamentária 2020, como medida de viabilização de atualização progressiva da
plataforma"; necessitamos de esclarecimentos para os questionamentos abaixo descritos. .Levando em consideração que o
Edital supracitado faz menção a modalidade de licenciamento Select Plus, que foi substituída pelo fabricante pela
modalidade MPSA - Microsoft Products and Services Agreement, mantendo as mesmas condições de maior nível de
descontos e preços para Governo, estamos entendendo que entregando as licenças na nova modalidade (MPSA) estaremos
atendendo plenamente a referida peça editalícia. Diante do exposto, está correto nosso entendimento? Ficamos no aguardo
do vosso retorno, e desde já agradecemos pela atenção."

Fechar

Anexo PUBLICAÇÃO COMPRASNET ESCLARECIMENTOS (0615721)
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Resposta 29/10/2019 14:45:13
A Coordenadoria de Infraestrutura, informa o seguinte: ...´Em atenção ao Despacho PREG 0615465, relativo ao evento SEI
nº 0615465, informo, com base na Informação 0615663, que o entendimento do licitante está errado, salvo novos dados
em contrário, vez a própria Microsoft registra "Observe que o Select Plus ainda está disponível para clientes do setor
público."."

Fechar

Anexo PUBLICAÇÃO COMPRASNET RESPOSTA (0615722)
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DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão
71/2019 no sistema ComprasNet, solicitando-se que haja a
publicidade ordinariamente promovida em casos tais:
"Esclarecimento 29/10/2019 14:45:13
O
Pregoeiro
recebeu
o
seguinte
Pedido
de
Esclarecimento: “No supracitado Edital Licitatório, que tem como
objeto: "Registro de Preços para eventual aquisição de softwares
Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste
Tribunal, conforme proposta orçamentária 2020, como medida de
viabilização de atualização progressiva da plataforma"; necessitamos
de esclarecimentos para os questionamentos abaixo descritos.
.Levando em consideração que o Edital supracitado faz menção a
modalidade de licenciamento Select Plus, que foi substituída pelo
fabricante pela modalidade MPSA - Microsoft Products and Services
Agreement, mantendo as mesmas condições de maior nível de
descontos e preços para Governo, estamos entendendo que
entregando as licenças na nova modalidade (MPSA) estaremos
atendendo plenamente a referida peça editalícia. Diante do exposto,
está correto nosso entendimento? Ficamos no aguardo do vosso
retorno, e desde já agradecemos pela atenção."
"Resposta 29/10/2019 14:45:13
Instada a manifestar-se, a Unidade Requisitante
registrou: “Em atenção ao Despacho PREG 0615465, relativo ao
evento SEI nº 0615465, informo, com base na Informação 0615663,
que o entendimento do licitante está errado, salvo novos dados em
contrário, vez a própria Microsoft registra "Observe que o Select
Plus ainda está disponível para clientes do setor público.".
Despacho PREG 0615723
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Respeitosamente,
João Hermínio de Barros Neto
Pregoeiro
82-2122-7782
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 29/10/2019, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615723 e o código CRC 7C6839D3.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0615723

0615723v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2019.

À CPREG, após publicação do esclarecimento no
Portal da Transparência, nesta data.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 30/10/2019, às 16:55, 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
0616500 e o código CRC 8128F399.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0616500

0616500v1
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: "pregoeiro Mailing List" <pregoeiro@tre-al.jus.br>, "Weber Bezerra Cavalcanti"
<webercavalcanti@tre-al.jus.br>, "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 07/11/2019 01:22 PM
Assunto: Fwd: [slc] SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS REF. EDITAL PGE TRE.AL_ Nº 71/2019 {01}

From: "Teles, Cristian" <Cristian.Teles@softline.com>
To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Cc: "Silva Medina Mendes, Mychardson" <Mychardson.Silva@softline.com>, "LicitaBr@softlinegroup.com"
<LicitaBr@softline.com>
Date: Thu, 7 Nov 2019 13:12:04 +0000
Subject: [slc] SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS REF. EDITAL PGE TRE.AL_ Nº 71/2019 {01}
Prezados Senhores, bom dia!
Após análise do referido Edital e seus anexos, solicitamos os seguintes esclarecimentos:
Esclarecimento 1
No Termo de Referência – 2.15 Obrigações da Contratada – diz o seguinte “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;” Entendemos que pela modalidade de contratação que contempla o Software Assurance,
esta central deve ser do próprio FABRICANTE. Está correto nosso entendimento?
Esclarecimento 2
No ANEXO I – Termo de Referência é apresentado os softwares com Part Number de Select Plus Gov, já no modelo
de proposta apresenta Part Numbers do MPSA que por sua vez requer um aceite eletrônico junto ao fabricante para
ativação do contrato e licenças. Qual devemos considerar neste caso, os Part Numbers de Select ou MPSA, ou não
há distinção e pode-se ofertar ambas modalidades?
Esclarecimento 3
A tabela de Select dos itens 1 a 4 solicita que os softwares adquiridos estejam inclusos o Software Assurance (SA)
LIC + SA. No termo de referência por sua vez é apresentada uma tabela de MPSA onde o item 4 pede somente a
renovação do Software Assurance. Pedimos para esclarecer este ponto, pois os valores são diferentes para
aquisição de LIC + SA e somente renovação do SA. Além disto, caso devamos considerar a tabela de MPSA,
gostaríamos de saber quando esta licença a ser renovada vencerá, pois se a mesma já estiver vencida, deve-se ter
uma condição especial da Microsoft para poder renová-la.

A ,
Cris an Teles
Bidding Analyst | Public Sector
Т +55 (61) 3533-6461 | cris an.teles@so line.com
So line | Rua James Joule 65 – 7º andar, São Paulo – SP, Brazil, CEP 04576-080

E-mail SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS EMPRESA SOFTLINE (0619052)
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Maceió, 07 de novembro de 2019.
Sr. Coordenador COINF.

Reporto-me no presente para solitar o pronuciamento técncico da Unidade de V.Sª
quanto ao pedido de esclarecimento anexo aos presentes autos eletrônicos, evento sei
nº 0619052.

Agradeço antecipadamente.

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 07/11/2019, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0619057 e o código CRC B030D7D3.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0619057

0619057v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de novembro de 2019.

À PREG
Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao Despacho PREG 0619057, informo:
Quanto ao Esclarecimento 1: correto o entendimento exposto pelo
licitante;
Quanto ao Esclarecimento 2: esta unidade técnica entende que
houve apenas erro formal no Modelo de proposta e, sendo este
apenas "modelo", conﬁgura-se, ainda no entender desta unidade
técnica, como descritivo acessório. Desta forma, prevalece o que
estipulado pelo Termo de Referência, ou seja, "Select Plus Gov". De
observar, que já enfrentada questão correlata, Despacho
COINF 0615664, que redundou na publicação de esclarecimento
comprasnet evento 0615722;
Quanto ao Esclarecimento 3: caso a tabela em questão seja a de
Modelo de proposta, acompanhar o entendimento do esclarecimento
2.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 07/11/2019, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho COINF 0619075
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0619075 e o código CRC 735BA53B.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho COINF 0619075

0619075v1
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Esclarecimento 07/11/2019 14:25:06
A Empresa Softline solicita os seguintes esclarecimentos: "Após análise do referido Edital e seus anexos, solicitamos os
seguintes esclarecimentos: Esclarecimento 1 No Termo de Referência – 2.15 Obrigações da Contratada – diz o seguinte “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;” Entendemos que pela modalidade de contratação que contempla o
Software Assurance, esta central deve ser do próprio FABRICANTE. Está correto nosso entendimento? Esclarecimento 2 No
ANEXO I – Termo de Referência é apresentado os softwares com Part Number de Select Plus Gov, já no modelo de proposta
apresenta Part Numbers do MPSA que por sua vez requer um aceite eletrônico junto ao fabricante para ativação do contrato
e licenças. Qual devemos considerar neste caso, os Part Numbers de Select ou MPSA, ou não há distinção e pode-se ofertar
ambas modalidades? Esclarecimento 3 A tabela de Select dos itens 1 a 4 solicita que os softwares adquiridos estejam
inclusos o Software Assurance (SA) LIC + SA. No termo de referência por sua vez é apresentada uma tabela de MPSA onde
o item 4 pede somente a renovação do Software Assurance. Pedimos para esclarecer este ponto, pois os valores são
diferentes para aquisição de LIC + SA e somente renovação do SA. Além disto, caso devamos considerar a tabela de MPSA,
gostaríamos de saber quando esta licença a ser renovada vencerá, pois se a mesma já estiver vencida, deve-se ter uma
condição especial da Microsoft para poder renová-la."

Fechar

Anexo PUBLICAÇÃO COMPRASNET ESCLARECIMENTOS (0619133)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 332

Resposta 07/11/2019 14:25:06
´Em atenção ao Despacho PREG 0619057, informo: Quanto ao Esclarecimento 1: correto o entendimento exposto pelo
licitante; Quanto ao Esclarecimento 2: esta unidade técnica entende que houve apenas erro formal no Modelo de proposta
e, sendo este apenas "modelo", configura-se, ainda no entender desta unidade técnica, como descritivo acessório. Desta
forma, prevalece o que estipulado pelo Termo de Referência, ou seja, "Select Plus Gov". De observar, que já enfrentada
questão correlata, Despacho COINF 0615664, que redundou na publicação de esclarecimento comprasnet evento 0615722;
Quanto ao Esclarecimento 3: caso a tabela em questão seja a de Modelo de proposta, acompanhar o entendimento do
esclarecimento 2."

Fechar

Anexo PUBLICAÇÃO COMPRASNET RESPOSTA ESCLARECIMENTOS (0619136)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 07 de novembro de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão
71/2019 no sistema ComprasNet, solicitando-se que haja a
publicidade ordinariamente promovida em casos tais:
Esclarecimento 07/11/2019 14:25:06
O
Pregoeiro
recebeu
o
seguinte
Pedido
de
Esclarecimento: “Após análise do referido Edital e seus anexos,
solicitamos os seguintes esclarecimentos: Esclarecimento 1 No
Termo de Referência – 2.15 Obrigações da Contratada – diz o
seguinte “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;” Entendemos
que pela modalidade de contratação que contempla o Software
Assurance, esta central deve ser do próprio FABRICANTE. Está
correto nosso entendimento? Esclarecimento 2 No ANEXO I – Termo
de Referência é apresentado os softwares com Part Number de
Select Plus Gov, já no modelo de proposta apresenta Part Numbers
do MPSA que por sua vez requer um aceite eletrônico junto ao
fabricante para ativação do contrato e licenças. Qual devemos
considerar neste caso, os Part Numbers de Select ou MPSA, ou não
há distinção e pode-se ofertar ambas modalidades? Esclarecimento 3
A tabela de Select dos itens 1 a 4 solicita que os softwares adquiridos
estejam inclusos o Software Assurance (SA) LIC + SA. No termo de
referência por sua vez é apresentada uma tabela de MPSA onde o
item 4 pede somente a renovação do Software Assurance. Pedimos
para esclarecer este ponto, pois os valores são diferentes para
aquisição de LIC + SA e somente renovação do SA. Além disto, caso
devamos considerar a tabela de MPSA, gostaríamos de saber quando
esta licença a ser renovada vencerá, pois se a mesma já estiver
vencida, deve-se ter uma condição especial da Microsoft para poder
renová-la."
Despacho PREG 0619137
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Resposta 07/11/2019 14:25:06
Instada a manifestar-se, a Unidade Requisitante
registrou: “Em atenção ao Despacho PREG 0619057, informo:
Quanto ao Esclarecimento 1: correto o entendimento exposto pelo
licitante; Quanto ao Esclarecimento 2: esta unidade técnica entende
que houve apenas erro formal no Modelo de proposta e, sendo este
apenas "modelo", conﬁgura-se, ainda no entender desta unidade
técnica, como descritivo acessório. Desta forma, prevalece o que
estipulado pelo Termo de Referência, ou seja, "Select Plus Gov". De
observar, que já enfrentada questão correlata, Despacho COINF
0615664, que redundou na publicação de esclarecimento comprasnet
evento 0615722; Quanto ao Esclarecimento 3: caso a tabela em
questão seja a de Modelo de proposta, acompanhar o entendimento
do esclarecimento 2."
Respeitosamente,
João Hermínio de Barros Neto
Pregoeiro
82-2122-7782
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 07/11/2019, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0619137 e o código CRC C7A01750.
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Despacho PREG 0619137

0619137v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2019.

À PREG,
após publicação no Portal da Transparência.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 08/11/2019, às 10:26, 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
0619812 e o código CRC 3E86676F.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0619812

0619812v1

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 336

0123324035

6778922 700327 99 !"#$%&'(()*# " 99 *)7+ 9

,-./0123456/74869/6:/;<=>?@/A:4:5490/B523456C:4:549DE4:F9GHI<=HJ4K
LMNM./0C4:3@:54@/O95G523/P5=E0/BC4:3@:54@DE4:F9GHI<=HJ4KQ/0R:J:4/7:S:449/T9U9GV92E50
BW:J:4V9U9GV92E5DE4:F9GHI<=HJ4KQ/0X@?@/Y:4>Z25@/6:/7944@=/[:E@0/BI@9@J944@=DE4:F9GHI<=HJ4K
,M\M./]^_``_a]`b/`]c`d/eO
fgghi\j./kW6c/l=GVm/n@G5V5E9o?@/6:/p=VG94:V5>:2E@/F/Ap/]q`Fa]`b/F/rsp/eP//t]`u
v
v
v
v
wxyz{v|}y~v} |v} }y~xzzxyyz
y{vxvxv v~zyv xxvx xxx~x
{v|}v |v }xzzxyyzv| xxvyxy|vyxy xxxzzxyyz
|x~v~y|v~yx~xzzxyyz
{v~vvyv¡¢£¤v£¤{¡£{¥¡v¦¢¢¢¢
}~{v§¨v}y©yv vªxz yvvªv¢ £¡¢£¤vv«ªv¬vv¢£®
v

¯
°±
²³µ́¶·°¸¹³º»´¼·°¸¹º¸º²́¼³°¸¹½º¹°¸°»¼°¾
¿³º»À¼¹º¸º²³Á·Ấ¼¹Ã¹·Ä¹ÅÆÇÈÉÆÊ
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E-mail SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS - EMPRESA INGRAMMICRO (0620027)
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E-mail SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS - EMPRESA INGRAMMICRO (0620027)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2019.
Senhor Coordenador,
Reporto-me no presente para solicitar o pronuciamento
técncico da Unidade de V.Sª quanto ao pedido de esclarecimento
anexo aos presentes autos eletrônicos, evento Sei! nº 0620027.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 08/11/2019, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0620028 e o código CRC 77D2E1D3.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0620028

0620028v1
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Anexo SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS EMPRESA LANLINK (0620029)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2019.
Senhor Coordenador,
Reporto-me no presente para solicitar o pronunciamento
técnico da Unidade de V.Sª quanto aos pedidos de esclarecimentos
anexos
aos
presentes
autos
eletrônicos,
eventos
Sei!
nº 0620027 e 0620029.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 08/11/2019, às 12:44, 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
0620030 e o código CRC AC5FBC3F.
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Despacho PREG 0620030

0620030v1

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 341

0010012304

56789 8 

Requerimento PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03 (0620281)

!"
#$79%&7'9%9 %()*6%+ 7 7#%, 79 7 7-78.)7/%
76 76%8%3#%,76 76-78.)7/4%#5  7%& 577%86 #%,  7686 -7
0121" #
8.)7/4%#76*6%8 796%9 %&776%: 6#%,.66776-78.)7/
;1<1" 0010012304%3=>?%@
ABBCD<E"F9%G86H%+IJ$JK%JI%IL 3@MI $I:NKL%%+MI(OK%I3INMP:$K%:Q%R012304%S30T
U
U
U
U
VWXYZU[\WX]^U[]\_`abUcd\WX]^ed]\_`abfdg̀Xh_\aeaXYeiWj
kXZUlhmWgnUoW\n^Un\Upq`YrXU[\W\gW^UcghmWgnd\W\gW^f_W\s^]etq`eiWj
uaZU[Wg̀ag]]^Uvg\gW^UcdWg̀ag]]^fdg̀Xh_\aeaXYeiWjwUx\iXW^bUx\]m^nXUcy\hn^`mXyzfdg̀Xh_\aeaXYeiWjwU{`_\]^Uu^Wy^]bXUc\`_\]^fdg̀Xh_\aeaXYeiWjwU|gab\]U[g̀Xh_\a
cYgab\]fdg̀Xh_\aeaXYeiWjwU|^Wg^U}qg~^UV\WW\gW^Ucy\hn^`mXyfdg̀Xh_\aeaXYeiWjwUu^W]^Uu^Wy^]bXUca^W]^ea^Wy^]bXfdg̀Xh_\aeaXYeiWj
x^_\ZUVWgwUUXyUzUzZz ZU
qit\a_ZU`]aU[{xlxUx{U{u}{ul|{kUsU[{pU{}{kluUeUzzUz
U


SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 342

¡¢£¡¡£¤¡¢£¥
¦
¦
§¨©ª«¬¦®¯ª¬«¦°¯±²±³̄ª¬«
¦
¦
´µ¶·¡¢¸£¡¡¹º£¶»¼½¾¿À½Á
·£º¡¥¥£»ÀÀÀ¼ÂÃÄÅÄÆ¶¿À½Á¶Æ¶À¿¶ÃÀÀÀ
¦¦¦¦¦¦¦
£ÇÈ´ÉÊË¦Ì¦Í¯±Î±ÏÐ±¦°¯±²Ñ¦Ð±©¦Í¯¦ÒÓ±Ð¦¦Ô±²³ÎÐ̄¦Õ±¦°¯±ÖÎ¦Í¬¯¬¦±×±ÏÐØ¬¨¦¬ÙØ³Î³ÖÑ¦Õ±¦ÎÚÐÛ¬¯±Î¦Ü³Ý¯ÎÚÐ¦³̈²¬ÕÎ¦¬Î¦Î±¯×³ÖÎ¦Õ±¦³ÏÚ¯¬±ÎÐ̄ØÐØ¯¬¦±¦±©¦ØÎ¦Ï±ÎÐ±
Þ¯³ÒØÏ¬ß̈¦ÝÏÚ¯©±¦±ÎÍ±Ý³Ú³Ý¬Öà±Î¦Õ±ÎÝ¯³Ð¬Î¦ÏÎ¦Ï±áÎ¦§¦±¦§â¦Õ±ÎÐ±¦±Õ³Ð¬¨
¦
°¯±ã¬Õª¬«¦®±Ïä¯ª¬«ß
¦
¦±©Í¯±Î¬¦åæçèéêëìíîèïðñìæèíëíòëñóæôèçíëïíõëìéèöè÷æøíùøíúéûèñïøôüèíý§Ôþÿ§ß¦³ÏÎÝ¯³Ð¬¦Ï¦01°2¦13¦4566678896664â ß¦Î³ÐØ¬Õ¬¦±©¦Ì³̈ÏÕ¬°þß¦×±©ß¦Õ±¦¬Ý¯Õ
Ý©¦Õ³ÎÍÎ³Öà±Î¦±Õ³Ð¬¨Ý³¬Î¦±¦±̈²³Î¨¬ÖÑ¦ÍÐ̄³¬ß¦¥£º¡¥º¡º¡£¦¬Ý±¯Ý¬¦Õ¦°ÔþÌ¦þÿþÞÔ1§0Ì¦13¦745648¦¯±Ú±¯±ÏÐ±Î¦¬¦Õ×³Õ¬Î¦Õ¦³Ð±©¦±±̈ÏÝ¬Õ
¬Ò¬³áË
¦



11 87867330156789 8 988 

01

0010012304

56789 8 

Requerimento PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03 (0620281)
SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 343

!
"#$%&'()*+,)-.&*/
01!2!345462768!9:;:!<:=!>?@A=BC>9>!D:E>!FBG=A<AH@!D>=>!HA=I:G:=!<:?<!EBG:IGB>J:I@A<!9:!;AE?J:!D>=>!BI<@B@?BKL:<!MA;:=I>J:I@>B<!NG>@:MA=B>!OA;:=IJ:I@!P>=@I:=QR!S?:
<:=T!;:=BHBG>9A!DA=!J:BA!9:!9:GE>=>KUA!:JB@B9>!DA=!:<@:!H>V=BG>I@:W
!
X1+YZ["\X]^_+YZ`abcaYa+d+e_YabXYaYZ+ZfX,XYa
gh!!!!!!!!!!!!!!!7UA!:iB<@:!I:Ij?J>!=:<@=BKUA!D>=>!>@:I9:=!A<!B@:I<!<AEBGB@>9A<!IA!6:=JA!9:!k:H:=lIGB>!9A!89B@>E!:J!:DmM=>H:!GAJ!A!D=A9?@A!IA!JA9:EA!9:!GAI@=>@A!_nZo
,_pZ\o_R!:iG:@A!D:E>!9:<G=BKUA!9A!P>=@7?JV:=!9A!D=A9?@AR!A!S?>E!<:!=:H:=:!>A!GAI@=>@A!@BDA!en[aR!S?:!q!GAJ:=GB>EBC>9A!DA=!?J!M=?DA!<:E:@A!9:!rs!:JD=:<><!N3>IEBItR
u=><AH@v>=:R!wAH@v>=:xI:R!P=AG:<<A=R!wAEA!7:@vA=t!:!wAI9>R!:@GQW!GAIHA=J:!EBIt!>V>BiAy
j@@D<yzzD>=@I:=WJBG=A<AH@WGAJzD@{V=zEBG:I<BIMzP>=G:B=A<|}~3wP

h!!!!!!!!!!!!!!!!BJDA=@>I@:!H=B<>=!S?:!>!FBG=A<AH@!BI9BG>!>!JA9>EB9>9:!9:!GAI@=>@A!en[a+D>=>!:JD=:<><!GAJ!J>B<!9:!}~!:<@>KL:<!9:!@=>V>EjA!D:EA!<BJDE:<!H>@A!9:!:<<:
JA9:EA!AH:=:G:=!D>=>!<:?<!G=:9:IGB>9A<!9:<GAI@A<!J>BA=:<!:!7x!DA=S?:!A!JA9:EA!9:!GAI@=>@A!_nZo+,_pZ\o_!IUA!>@:I9>!>A!AV:@A!EBGB@>9A!A?!IUA!DA<<>!<:=
GAJ:=GB>EBC>9AW!x?!<:>R! . )-++%#*+%#&*+#%)#*+.$#+en[a+ .$#+_nZo+,_pZ\o_+.)$%)+)-)&.)$)+.+$))**&%.%)+%#+-#+)+#%.*+.*
.-.)-*&.*+*#&&.%.*W!
h!!!!!!!!!!!!!!!P>=>!:E?GB9>=!J:EjA=!>!S?:<@UAR!:<GE>=:G:{<:!S?:!A!>V=BG>I@:!9B<DAIBVBEBC>!>EM?I<!JA9:EA<!9:!GAJD=>!9><!EBG:IK><!<AEBGB@>9><!IA!:9B@>ER!D:=H>C:I9A!:E:<
:J!&!GAI@=>@A!en[aR!JA9:EA!:iGE?<B;A!D>=>!k:;:I9><!8I@:=D=B<:R!S?:R!DA=!B<<AR!>V=>IM:!?J!IJ:=A!=:<@=B@A!9:!:JD=:<><!j>VBEB@>9><!IA!u=><BER!:!&&+GAI@=>@A!_nZo
11 87867330156789 8 988 

21

0010012304

56789 8 

Requerimento PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03 (0620281)
SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 344

!"#$%&"'()*+,+-./*0-1231425.+6*32+/21.012+527+0*8*9527+:2;131<2527=
>?+++++++++++++++@AB'CADA'A'EFGAHCAI'JAKJLMNOHE'PME'AH'@QBC&MRSEBH'KA'RADELA'DE'JAKCBQCA'"@$&'!"#$%&"'@"TTU$V'WT'V$TVWT'XW%WXY$%ZTY[XWT
Y\X&[XWTI']$'TU@"%Y$I']$'%$&"#W^_"'E']$VW[T'$T@$X[`[XW^a$T'DA'RADELA'DE'JAKCBQCA'V@TWI'HEKDA'A'RADELA'DE'JAKCBQCA'"@$&'!"#$%&"CbA
EcNJNEKCE'PMQKCA'A'RADELA'DE'JAKCBQCA'V@TW'QLdR'DE'CQRSdR'JAKCERGLQB'QH'cMKJNAKQLNDQDEH'NKJLMeDQH'KA'GABCQL'#fTXg''
h?+++++++++++++++i-.00*+()*j+2+k5/1917<02lm.+no;31-2+5*8*+<02;23:20+-./+.+*7-.6.+5*+.;<*0+7*/60*+.+/21.0+9o/*0.+5*+60.6.7<27+6.77p8*17j+92+;)7-2+52+()*+3:*+7*q2+/217
829<2q.72j+-.9r.0/*+5176.7<.+9.+s*-0*<.+t*5*023+9u+v=wwwxyzzzj+()*+0*{)32/*9<2+2+31-1<2lm.+92+/.5231525*+60*{m.=+|*q2/.7=
}~}~~~~
~~~~~
~~~~~~~~~
¡¢£¤¥¦§¨©¤ª¥«¬¥§¤¬¥®¨¬©¨¯°̈§®¤¬¥®¥°̈©±̈²³¤¥¬´³¤¥¬´¯´¥̈§±́ ¯´±®¬¥́¥£µ¤¥®¥¯°̈²³¤¥®¥®¨¬¯¶±¥́§±´¥¤¬¥̈§±́ ´¬¬®¤¬·¥®´¬®´¥̧¶´
§³¤¥©¤¯¤´±¥¤¥̈§±́ ´¬¬´¥®¥«®¨§¨¬±²³¤·¥¥£¨§°̈®®´¥́¥¥¬´¢¶§²¥®¥©¤§±±²³¤ª¥¹º~»
'
¼?+++++++++++++++k1952+7.;0*+.+<*/2j+5*7<2-2½7*+()*+.+-*0<2/*+31-1<2<¾01.+<*/+-./.+6019-p61.+;271320+2+17.9./12+*9<0*+.7+31-1<29<*7j+-./+.+r1/+5*+60.6.0-1.920+2+/¿À1/2
-./6*<1<181525*j+;)7-295.+.+/21.0+9o/*0.+5*+620<1-1629<*7=+Á*95.+2771/j+,+8*5252+*À1{Â9-12+*51<23p-12+()*+26*927+1/6*5*+2+620<1-162lm.+5*+*/60*727+92+31-1<2lm.=
Ã?+++++++++++++++n*3.+5*/.97<025.+2-1/2j+19r*0*½7*+()*+2+*À1{Â9-12+5*+/.5*3.+5*+-.9<02<2lm.+V@TW'-.9<152+9*77*+Ä51<23+5*8*+7*0+5*7-.9715*0252j+2+r1/+5*+25*()20+.
60.-*77.+31-1<2<¾01.+2.+n019-p61.7+52+k/632+Å.9-.00Â9-12+*+52+Æ7.9./12=
[[g'$Ç[!È&X[W']$XfW%W^_"
É?++++++++++++i+*51<23+*/+29¿317*+9.+ÊËÌÍÎÏÎÐÑÒÎÓÔÕÐÊÖ×ÌÒÎØÌÙÑÊÒj+*À1{*+()*+.+Ú1-1<29<*+7*q2+0*8*952+2)<.014252+6202+r.09*-*0+.7+60.5)<.7+31-1<25.7j+-./60.8295.+6.0
/*1.+5*+5*-3202lm.+r.09*-152+6*3.+60¾601.+t2;01-29<*=
Û?++++++++++++Ä9<0*<29<.j+*7727+*À1{Â9-127+9m.+*9-.9<02/+60*817m.+92+Ú*1+ÜÝÝÝxÞvj+6019-1623+5163./2+()*+9.0<*12+.7+60.-*51/*9<.7+31-1<2<¾01.7j+2+()23j+19-3)718*j+-.p;*+2
60¿<1-2+5*+2<.7+()*+7*q2/+<*95*9-1.7.7+.)+r0)7<0*/+.+-20¿<*0+-./6*<1<18.+5.7+-*0<2/*7=
ßà?+++++++++i02j+2+-.97*()Â9-12+510*<2+527+*À1{Â9-127+*/+-./*9<.+,+2+31/1<2lm.+5*+620<1-1629<*7=
ßß?+++++++++k1952j+.+0.3+5*+5.-)/*9<.7+5*7<1925.7+á+:2;131<2lm.+5.7+31-1<29<*7j+-.9r.0/*+60*817<.+9.7+20<1{.7+yâ+2+vã+52+Ú*1+Ü=ÝÝÝxãÞÞv+,+<2À2<18.j+.+()*+r1-2+*815*9-125.
6*3.+*/60*{.+5.+3*{17325.0+5.7+<*0/.7+ä*À-3)7182/*9<*å+æ20<=+yâj+-26)<j+Ú*1+Ü=ÝÝÝxãÞÞvç+*+ä31/1<20½7*½¿å+æ20<=+vzj+-26)<+*+vãj+-26)<j+52+Ú*1+Ü=ÝÝÝxãÞÞvç=
ßè?+++++++++k771/+9m.+,+6.77p8*3+*À1{10+5.+31-1<29<*+.)<0.7+5.-)/*9<.7+23,/+52()*3*7+*3*9-25.7+9.7+/*9-1.925.7+5176.71<18.7+3*{217=
ßé?+++++++++Æ77.+6.0()*+27+*À1{Â9-127+5*+:2;131<2lm.+9.7+60.-*77.7+31-1<2<¾01.7+<Â/+-./.+620ê/*<0.+r)952/*9<23+.+20<=+vâj+ëëÆj+52+Å.97<1<)1lm.+t*5*023j+()*+31/1<2+27
*À1{Â9-127+5*+()231r1-2lm.+<,-91-2+*+*-.9ì/1-2+á7+ä195176*97¿8*17+á+{2029<12+5.+-)/601/*9<.+527+.;01{2lí*7åj+-./+.+.;q*<18.+*81<20+2+0*7<01lm.+52+-./6*<1<181525*+5.
-*0<2/*=
ß>?+++++++++î*7<*+/*7/.+7*9<15.+q¿+7*+/291r*7<.)+.+ï01;)923+5*+Å.9<27+52+ð91m.j+7*95.+6.9<.+62-pr1-.+92+q)01760)5Â9-12+5*7<2+Å.0<*=+|*q2/.7=
+

11 87867330156789 8 988 

1

0010012304

56789 8 

Requerimento PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03 (0620281)
SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 345

"#$%&'($)*+*,*$-#$./01-2#$3*3456+44)$7$+8$9:(;1;<$#$=1%>?@;A$-'&'1(%@#?$;$B1'C'%&?1;D$E?@%/%F;%D$G?'<$'($A%/%&;HI'D$'@J#AJ'@-#$1'/?1D#D$C'-'1;%D<$K;&'@L;(MD'$;#
1#A$-'$-#/?('@&#D$F;1;$L;>%A%&;H2#$-'C%@%-#$@#D$;1&%N#D$+O$;$P,$-;$Q'%$5*RRR6,))P<$D'($'S%N%1$@'@L?($'A'('@&#$G?'$@2#$'D&'T;$;A%$'@?('1;-#U*
"#$%&'($)*,*+*$-#$./01-2#$,*OV36+44)$7$BA'@W1%#<$#$=1%>?@;A$-'&'1(%@#?$;$?(;$'@&%-;-'$C'-'1;A$G?'$K;>D&'@L;MD'$-'$'S%N%1$-;D$A%/%&;@&'D$%@&'1'DD;-;D$/#(#$/#@-%H2#
F;1;$L;>%A%&;H2#$-#/?('@&#D$@2#$F1'J%D&#D$@#D$;1&D*$+O$;$P,$-;$Q'%$@X$5*RRR6,))PU*
"#$%&'($)*P*+*P*$-#$./01-2#$,*OP,6+445$7$BA'@W1%#<$#$=1%>?@;A$-'&'1(%@#?$;$?($01N2#$C'-'1;A$G?'$K;>D&'@L;MD'$-'$F1'J'1<$/#(#$'S%NY@/%;$-'$L;>%A%&;H2#<$1'G?%D%&#D
G?'$@2#$'D&'T;($/#@&'(FA;-#D$@#D$;1&D*$+5$;$P,$-;$Q'%$@X$5*RRR6)P<$F#1$;?DY@/%;$-'$;(F;1#$A'N;A$'$F#1$1'D&1%@N%1$;$/#(F'&%&%J%-;-'$-;$A%/%&;H2#<$'($;C1#@&;$;#
-%DF#D&#$@#$;1&*$PX<$Z$,X<$%@/%D#$[<$-;$1'C'1%-;$A'%U*
$
\]^$$$$$$$$$.$&;S;&%J%-;-'$-#$1#A$-'$-#/?('@&#D$-'D&%@;-#D$_$L;>%A%&;H2#$-#D$A%/%&;@&'D$̀$&;(>`($1'C#1H;-;$F'A;$-#?&1%@;<$;$'S'(FA#$-#$G?'$-%DFI'$E;1H;A$a?D&'@$b%AL#
c9#('@&W1%#D$_$A'%$-'$A%/%&;HI'D$'$/#@&1;&#D$;-(%@%D&1;&%J#D*$,,8$'-*$d2#$B;?A#e$f%;À&%/;<$+443<$F*$P4Rge
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2019.
Senhor Coordenador,

Reporto-me no presente para solicitar o pronunciamento técnico da Unidade de V.Sª
quanto aos pedidos de esclarecimentos anexos aos presentes autos eletrônicos,
eventos Sei! nº 0620027 ; 0620029 e 0620281

Agradeço antecipadamente.

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 11/11/2019, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0620282 e o código CRC DD85E350.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0620282

0620282v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2019.

À PREG
Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao Despacho PREG 0620282 , informo:
Quanto ao Questionamento 1,
entendimento exposto pelo licitante;

evento 0620027: correto o

Quanto ao Questionamento 1, evento 0620029 : esta unidade
técnica entende que houve apenas erro formal no Modelo de
proposta e, sendo este apenas "modelo", conﬁgura-se, ainda no
entender desta unidade técnica, como descritivo acessório. Desta
forma, prevalece o que estipulado pelo Termo de Referência, ou seja,
"Select Plus Gov". De observar, que já enfrentada questão correlata,
Despacho COINF 0615664, que redundou na publicação de
esclarecimento comprasnet evento 0615722;
Quanto ao evento 0620281: entende esta unidade que há questão
jurídica a ser examinada, a priori, além da capacidade desta unidade
técnica.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 11/11/2019, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0620392 e o código CRC F0A26800.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2019.

Srª Assessora Jurídica AJ-DG em substituição.
Reporto-me no presente para solicitar o necessário
pronunciamento da Unidade de V.Sª quanto aos aspectos
jurídicos abordados pela empressa PISOTEC COMÉRCIO E
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IMFORMAÇÃO, evento sei
nº 0620281.
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 11/11/2019, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0620483 e o código CRC 375FB173.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007384-46.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: QUESTIONAMENTO - PREGÃO 71/2019

Parecer nº 2408 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Pregoeiro,
1. DO OBJETO

Vossa Senhoria (0620483) solicita a elaboração de
parecer quanto aos aspectos jurídicos abordados pela
e m p r e s a PISOTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
no
evento
SEI
nº 0620281.
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste ponto, é de interesse transcrever o que
dispõe o edital do PE 71/2019
“14.2. 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
email:
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."
De igual forma vale citar o Decreto 5.450/2005,
aplicável ao referido certame:

Art.18. Até dois dias úteis antes da data
ﬁxada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do pregão, na forma
eletrônica.
§1o Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo
setor responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no
prazo de até vinte e quatro horas.
§ 2o Acolhida a impugnação contra o ato
convocatório, será deﬁnida e publicada
nova data para realização do certame.”
No mesmo sentido, o item 14.1 do edital:
"14.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da
data ﬁxada para abertura da sessão
pública,
qualquer
pessoa
poderá
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impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao
endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br."
Estando o referido pregão eletrônico marcado para
ocorrer no próximo dia 13 e tendo sido enviado o pedido de
impugnação no dia 08, clara sua tempestividade, pelo que
deve ser conhecido, considerando, ainda, que, a teor da
legislação supracitada, qualquer pessoa é parte legítima para
impugnar o ato convocatório.

2. DO QUESTIONAMENTO DA PISOTEC COMÉRCIO
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E

A empresa aﬁrma que o item 1 das Condições
Gerais, do Termo de Referência afrontaria a legislação
vigente, bem como o entendimento do TCU e da SEFTI:
"Condições Gerais:
1. A LICITANTE deve ser autorizada pela
Microsoft
para
fornecer
seus
licenciamentos
de
volume
para
instituições governamentais (categoria
Government Partner), que será veriﬁcado
por meio de declaração emitida por este
fabricante."
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O questionamento acima transcrito poderia ensejar
maiores comentários, mas, inicialmente, vejamos o que diz o
edital questionado no que concerne aos documentos a serem
apresentados na licitação.
3. DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS

O item 11 do PE 71/2019 (0614294), listou os
documentos a serem exigidos no certame.
Como se vê da transcrição abaixo, a despeito da
exigência aposta no Termo de Referência (Anexo I), o edital
não a incluiu como requisito habilitatório.
"11 - DA HABILITAÇÃO.
11 .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.
a1.) Caso conste no cadastro do
SICAF algum documento habilitatório
com data de validade expirada, o
pregoeiro
poderá
consultar
o
documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido
tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois)
dias úteis para que o licitante o
encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta
deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida
pela
Justiça
do
Trabalho,
em
conformidade com a Lei Federal nº
12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas
em
campo
especíﬁco
do
sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e
envio da proposta, conforme item 6.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de
fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não
emprega menor de dezoito anos em
trabalho
noturno,
perigoso
ou
insalubre, não emprega menor de
dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3)
Declaração
de
elaboração
Independente de Proposta.
d) Quanto
financeira:

à

qualiﬁcação

econômico-

d.1) Certidão negativa de falência ou
concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica há menos
de 90 (noventa) dias da data de
abertura do certame."

Em casos de divergência entre o edital e seus
anexos, prevalecerá o determinado no primeiro. É o que prevê
o item 27.8:
"27.8. Havendo divergência entre o edital e
seus anexos, prevalecerá o determinado neste
edital".
4. CONCLUSÃO

Parecer 2408 (0621085)

SEI 0007384-46.2019.6.02.8000 / pg. 353

Portanto, sem maiores delongas, os documentos
exigidos na fase de habilitação deverão ser aqueles listados
no item 11 do edital do Pregão Eletrônico nº 71/2019
(0614294).
Este é o parecer, que se encaminha ao Sr.
Pregoeiro, para as providências que entender convenientes.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 12/11/2019, 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
0621085 e o código CRC 708720A1.
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Certidão COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EMPRESA PISOTEC (0621477)
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?@ABAC9@DEFGH@EBI@JKC97L9@I?H@DG9?BDCJK@E9DCFMNO@D9EJ?P94597777Q988>967774RL:9STUVWXY9DZUXWY9?Z[\V[]ZVUXW9H[^Y9?H@_`C9@F@KHaJBEC9JYb9Q4657489?HCE@DDC9Jb
777QL><R<=Y5748Y=Y75Y>7779Ccd[eV;9C9fZ[g[he[9?Z[\iV9e[T9fVZ9Vcd[eV9V9H[\]geZV9j[9?Z[kVg9fXZX9[l[hemXS9Xnm]g]kiV9j[9gV^eoXZ[g9I]pZVgV^e9S]\XjVg9XVg9g[Zl]kVg9j[9]h^ZX[geZmemZX9[
[T9mgV9h[ge[9KZ]cmhXSq9pVh^VZT[9[gf[p]^]pXkr[g9j[gpZ]eXg9hVg9Gh[sVg9B9[9BRG9j[ge[9[j]eXSY?Z[tXjVUXW9D[huVZUXWq9G9[TfZ[gX9?]gVhe[p9EVTvZp]V9[9D[Zl]kVg9[T9K[phVSV\]X9jX9Bh^VZTXkiV
@BH@FBq9]hgpZ]eX9hV9EJ?P9Jb945Y777QY88>67774RL:q9g]emXjX9[T9CS]hjX6?@q9l[Tq9j[9XpVZjV9pVT9j]gfVg]kr[g9[j]eXSwp]Xg9[9S[\]gSXkiV9fxeZ]Xq9DCFBEBKGH9@DEFGH@EBI@JKC9Xp[ZpX9jV
?H@_`C9@F@KHaJBEC9Jb9Q4657489Z[^[Z[he[g9X9jyl]jXg9jV9]e[T9[S[hpXjV9XcX]sV;9EVhj]kr[g9_[ZX]g;94Y9G9FBEBKGJK@9j[l[9g[Z9XmeVZ]tXjX9f[SX9I]pZVgV^e9fXZX9^VZh[p[Z9g[mg
S]p[hp]XT[heVg9j[9lVSmT[9fXZX9]hge]em]kr[g9\Vl[ZhXT[heX]g9UpXe[\VZ]X9_Vl[ZhT[he9?XZeh[ZWq9nm[9g[Zx9l[Z]^]pXjV9fVZ9T[]V9j[9j[pSXZXkiV9[T]e]jX9fVZ9[ge[9^XcZ]pXhe[Y9BY9A@DEHBN`C
A@KGFzGAG9{9ICAGFBAGA@9@|B_BAG94Y9JiV9[s]ge[9h[humTX9Z[geZ]kiV9fXZX9Xe[hj[Z9Vg9]e[hg9gVS]p]eXjVg9hV9K[ZTV9j[9H[^[Z}hp]X9jV9@j]eXS9[T9[fw\ZX^[9pVT9V9fZVjmeV9hV9TVj[SV9j[
pVheZXeV9C?@J9_C~@HJCq9[sp[eV9f[SX9j[gpZ]kiV9jV9?XZeJmTc[Z9jV9fZVjmeVq9V9nmXS9g[9Z[^[Z[9XV9pVheZXeV9e]fV9I?DGq9nm[9v9pVT[Zp]XS]tXjV9fVZ9mT9\ZmfV9g[S[eV9j[94<9[TfZ[gXg
UFXhS]hq9ZXgV^eoXZ[q9DV^eoXZ[Ch[q9?ZVp[ggVZq9DVSV9J[eoVZ9[9DVhjXq9[epWY9pVh^VZT[9S]h9XcX]sV;9ueefg;66fXZeh[ZYT]pZVgV^eYpVT6feRcZ6S]p[hg]h\6?XZp[]ZVg57FD?95Y99]TfVZeXhe[
^Z]gXZ9nm[9X9I]pZVgV^e9]hj]pX9X9TVjXS]jXj[9j[9pVheZXeV9I?DG9fXZX9[TfZ[gXg9pVT9TX]g9j[95:79[geXkr[g9j[9eZXcXSuV9f[SV9g]TfS[g9^XeV9j[9[gg[9TVj[SV9V^[Z[p[Z9fXZX9g[mg9pZ[j[hp]XjVg
j[gpVheVg9TX]VZ[g9[9J`C9fVZnm[9V9TVj[SV9j[9pVheZXeV9C?@J9_C~@HJC9hiV9Xe[hjX9XV9Vcd[eV9S]p]eXjV9Vm9hiV9fVggX9g[Z9pVT[Zp]XS]tXjVY9Cm9g[dXq9nmXSnm[Z9mT9jVg9jV]g9TVj[SVgq9eXheV
I?DG9nmXheV9C?@J9_C~@HJCq9Xe[hj[T9f[Z^[]eXT[he[9X9h[p[gg]jXj[9jV9Z\iV9[T9eVjXg9Xg9pXZXpe[Zwge]pXg9gVS]p]eXjXgY9LY9?XZX9[Smp]jXZ9T[SuVZ9X9nm[geiVq9[gpSXZ[p[Rg[9nm[9V
XcZ]pXhe[9j]gfVh]c]S]tX9XS\mhg9TVj[SVg9j[9pVTfZX9jXg9S]p[hkXg9gVS]p]eXjXg9hV9[j]eXSq9f[Z^Xt[hjV9[S[g9[T9U]W9pVheZXeV9I?DGq9TVj[SV9[spSmg]lV9fXZX9H[l[hjXg9@he[ZfZ]g[q9nm[q9fVZ9]ggVq
XcZXh\[9mT9hyT[ZV9Z[geZ]eV9j[9[TfZ[gXg9uXc]S]eXjXg9hV9ZXg]Sq9[9U]]W9pVheZXeV9C?@J9_C~@HJC9nm[9v9pVT[Zp]XS]tXjV9f[SX9TX]VZ]X9jXg9Z[l[hjXg9uXc]S]eXjXgY<Y9?VZ9eVjV9V9[sfVgeVq
pVhpSm]Rg[9nm[9Vg9?XZeJmTc[Zg9hV9TVj[SV9j[9pVheZXeV9C?@J9_C~@HJC9?CDDM@I9GD9I@DIGD9EGHGEK@H DKBEGD9KEJBEGDq9A@9DM?CHK@q9A@9H@JC~GN`C9[9A@IGBD
@D?@EBBEGNO@D9jV9TVj[SV9j[9pVheZXeV9I?DGq9g[hjV9V9TVj[SV9j[9pVheZXeV9C?@J9_C~@HJC9eiV9[^]p][he[9nmXheV9V9TVj[SV9j[9pVheZXeV9I?DG9XSvT9j[9eXTcvT9pVhe[TfSXZ9Xg
^mhp]VhXS]jXj[g9]hpSmwjXg9hV9fVZeXS9~FDEY9:9CpVZZ[9nm[q9X9GjT]h]geZXkiV9?ycS]pX9j[l[9eZXcXSuXZ9pVT9V9[gpVfV9j[9Vce[Z9g[TfZ[9V9TX]VZ9hyT[ZV9j[9fZVfVgeXg9fVggwl[]gq9hX9cmgpX9jX
nm[9Su[9g[dX9TX]g9lXheXdVgXq9pVh^VZT[9j]gfVgeV9hV9A[pZ[eV9[j[ZXS9hb9LY:::65777q9nm[9Z[\mSXT[heX9X9S]p]eXkiV9hX9TVjXS]jXj[9fZ[\iVY9~[dXTVgYGZeY9<b9G9S]p]eXkiV9hX9TVjXS]jXj[9j[
?Z[\iV9v9dmZ]j]pXT[he[9pVhj]p]VhXjX9XVg9fZ]hpwf]Vg9cxg]pVg9jX9S[\XS]jXj[q9jX9]Tf[ggVXS]jXj[q9jX9TVZXS]jXj[q9jX9]\mXSjXj[q9jX9fmcS]p]jXj[q9jX9fZVc]jXj[9XjT]h]geZXe]lXq9jX9l]hpmSXkiV
XV9]hgeZmT[heV9pVhlVpXeZ]Vq9jV9dmS\XT[heV9Vcd[e]lVq9c[T9Xgg]T9XVg9fZ]hpwf]Vg9pVZZ[SXeVg9jX9p[S[Z]jXj[q9^]hXS]jXj[q9ZXtVXc]S]jXj[q9fZVfVZp]VhXS]jXj[q9pVTf[e]e]l]jXj[q9dmgeV9fZ[kVq
g[S[e]l]jXj[9[9pVTfXZXkiV9Vcd[eV9jXg9fZVfVgeXgY9?XZx\ZX^V9yh]pVY9Gg9hVZTXg9j]gp]fS]hXjVZXg9jX9S]p]eXkiV9g[ZiV9g[TfZ[9]he[ZfZ[eXjXg9[T9^XlVZ9jX9XTfS]XkiV9jX9j]gfmeX9[heZ[9Vg
]he[Z[ggXjVgq9j[gj[9nm[9hiV9pVTfZVT[eX9V9]he[Z[gg[9jX9GjT]h]geZXkiVq9X9^]hXS]jXj[9[9X9g[\mZXhkX9jX9pVheZXeXkiVY9U_Z]^Vg9hVggVgWY=Y9G]hjX9gVcZ[9V9e[TXq9j[geXpXRg[9nm[9V9p[ZeXT[
S]p]eXeZ]V9e[T9pVTV9fZ]hpwf]V9cXg]SXZ9X9]gVhVT]X9[heZ[9Vg9S]p]eXhe[gq9pVT9V9^]T9j[9fZVfVZp]VhXZ9X9Txs]TX9pVTf[e]e]l]jXj[q9cmgpXhjV9V9TX]VZ9hyT[ZV9j[9fXZe]p]fXhe[gY9D[hjV9Xgg]Tq9v
l[jXjX9[s]\}hp]X9[j]eXSwp]X9nm[9Xf[hXg9]Tf[j[9X9fXZe]p]fXkiV9j[9[TfZ[gXg9hX9S]p]eXkiVY9QY9?[SV9j[TVhgeZXjV9Xp]TXq9]h^[Z[Rg[9nm[9X9[s]\}hp]X9j[9TVj[SV9j[9pVheZXeXkiV9I?DG9pVhe]jX
h[gg[9@j]eXS9j[l[9g[Z9j[gpVhg]j[ZXjXq9X9^]T9j[9Xj[nmXZ9V9fZVp[ggV9S]p]eXeZ]V9XV9?Z]hpwf]Vg9jX9GTfSX9EVhpVZZ}hp]X9[9jX9BgVhVT]XY9BBY9@|B_JEBG9A@EFGHGN`C9>Y9C9[j]eXS9[T9XhxS]g[
hV9]e[T949jXg9EVhj]kr[g9_[ZX]gq9[s]\[9nm[9V9F]p]eXhe[9g[dX9Z[l[hjX9XmeVZ]tXjX9fXZX9^VZh[p[Z9Vg9fZVjmeVg9S]p]eXjVgq9pVTfZVlXhjV9fVZ9T[]V9j[9j[pSXZXkiV9^VZh[p]jX9f[SV9fZfZ]V
XcZ]pXhe[Y98Y9@heZ[eXheVq9[ggXg9[s]\}hp]Xg9hiV9[hpVheZXT9fZ[l]giV9hX9F[]9>===68Lq9fZ]hp]fXS9j]fSVTX9nm[9hVZe[]X9Vg9fZVp[j]T[heVg9S]p]eXeZ]Vgq9X9nmXSq9]hpSmg]l[q9pVwc[9X9fZxe]pX9j[
XeVg9nm[9g[dXT9e[hj[hp]VgVg9Vm9^ZmgeZ[T9V9pXZxe[Z9pVTf[e]e]lV9jVg9p[ZeXT[gY947Y9CZXq9X9pVhg[nm}hp]X9j]Z[eX9jXg9[s]\}hp]Xg9[T9pVT[heV9v9X9S]T]eXkiV9j[9fXZe]p]fXhe[gY44Y9G]hjXq9V
ZVS9j[9jVpmT[heVg9j[ge]hXjVg99uXc]S]eXkiV9jVg9S]p]eXhe[gq9pVh^VZT[9fZ[l]geV9hVg9XZe]\Vg95Q9X9L49jX9F[]9>Y===6488L9v9eXsXe]lVq9V9nm[9^]pX9[l]j[hp]XjV9f[SV9[TfZ[\V9jV9S[\]gSXjVZ9jVg
e[ZTVg9[spSmg]lXT[he[9UXZeY95Qq9pXfmeq9F[]9>Y===6488LW9[9S]T]eXZRg[Rx9UXZeY9L7q9pXfme9[9L4q9pXfmeq9jX9F[]9>Y===6488LWY945Y9Ggg]T9hiV9v9fVggwl[S9[s]\]Z9jV9S]p]eXhe[9VmeZVg9jVpmT[heVg
XSvT9jXnm[S[g9[S[hpXjVg9hVg9T[hp]VhXjVg9j]gfVg]e]lVg9S[\X]gY4LY9BggV9fVZnm[9Xg9[s]\}hp]Xg9j[9uXc]S]eXkiV9hVg9fZVp[ggVg9S]p]eXeZ]Vg9e}T9pVTV9fXZT[eZV9^mhjXT[heXS9V9XZeY9LQq9||Bq
jX9EVhge]em]kiV9[j[ZXSq9nm[9S]T]eX9Xg9[s]\}hp]Xg9j[9nmXS]^]pXkiV9evph]pX9[9[pVhT]pX9g9]hj]gf[hgxl[]g99\XZXhe]X9jV9pmTfZ]T[heV9jXg9VcZ]\Xkr[gq9pVT9V9Vcd[e]lV9[l]eXZ9X9Z[geZ]kiV
jX9pVTf[e]e]l]jXj[9jV9p[ZeXT[Y4<Y9J[ge[9T[gTV9g[he]jV9dx9g[9TXh]^[geVm9V9KZ]cmhXS9j[9EVheXg9jX9Mh]iVq9g[hjV9fVheV9fXpw^]pV9hX9dmZ]gfZmj}hp]X9j[geX9EVZe[Y9~[dXTVgYJV9]e[T98Y5Y4Y
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2019.
Srª Chefe,
Seguem comprovantes de publicação no sistema COMPRASNET dos
pedidos de esclarecimetos requeridos pelas empresas abaixo
relacionadas, consideramos a necessidade de divulgação no site
oficial deste Regional.

1º EMPRESA PISONTEC:
REQUERIMENTO/PEDIDO: 0621477
RESPOSTA: 0621478

2º EMPRESA LANLINK
REQUERIMENTO/PEDIDO: 0621479
RESPOSTA: 0621480

3º EMPRESA SIDEY
REQUERIMENTO/PEDIDO: 0621482
RESPOSA: 0621485
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 12/11/2019, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621490 e o código CRC 84EBB04A.
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BRASOFTWARE
INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/06/2019 08:43:08 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1269281
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 07/06/2020 17:25:51 (hora local).
¹Código de Autenticação Digital: 105170706191717540820-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc284da2a2c0266fa762811630622d6f43b598f242deb6f7cb49637eda2388d4675fee752ac459e6ac4b40842350
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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.

Sr. Coordenador COINF
Segue proposta do 1º classiﬁcado no pregão
71/2019
para
análise
de
conformidade
técnica, 0622343; 0622345; 0622346.
Agradeço antecipadamente
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/11/2019, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622347 e o código CRC 399E55E8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2019.

À PREG
Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao Despacho PREG 0622347, informo
que a Proposta 0622343 é técnicamente compatível com o
objeto licitado.
Cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 13/11/2019, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622404 e o código CRC 8D6583A7.
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Despacho COINF 0622404

0622404v1
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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.

À PREG,
após publicação do pedidos de esclarecimento e
respostas no portal.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 14/11/2019, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623147 e o código CRC C0093DFE.
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Despacho SLC 0623147

0623147v1
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6515548

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS
FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 7999314
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo Capital, no uso de suas atribuições legais,
CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
10/11/2019, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: *****************
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 57.142.978/0001-05, conforme indicação constante
do pedido de certidão.****************************************************************************************

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do
Estado de São Paulo.
A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI nº 22/2019.
Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às
filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do
nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.
Esta certidão é sem custas.
São Paulo, 11 de novembro de 2019.

PEDIDO N°:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6857 - TRE-AL/PRE/PREG

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

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

SIM

NÃO EVENTOS/OBS

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

0622340

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

X

EDITAL NÃO EXIGE

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

X

Informação 6857 (0623410)
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termos do art. 3º da Lei nº 8.248/91, quando
aplicável?

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital?

X

PROPOSTA: 0622340, 0622345, 0622346 e 0623388
X

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

CONFORMIDADE: RATIFICADA PELA UNIDADE REQUISITANTE
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR 0622404

Certidão de Falência evento sei 0623393

11 – Após a veriﬁcação de conformidade acima, a
classiﬁcação
das
propostas
apresentou- X
se adequada?
IV- JULGAMENTO
12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
X
preços praticados no mercado?

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

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

X

15.1 - FGTS

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

15.2 - INSS

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.3 - RECEITA FEDERAL

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

X

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

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

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
0623396

NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

0623393

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0623407

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

X

0623392

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente
de proposta;

X

CONFORME ITEM 18.1

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

X

CONFORME ITEM 18.1

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?

Informação 6857 (0623410)
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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)

DOCUMENTOS ANEXOS AO EVENTO 0623393

V. 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?

NÃO OCORREU RECURSO - 0623397

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio?

ATA ASSINADA ELETRONICAMENTE PELO PREGOEIRO
: 0623397, ratifico a participação do servidor João Hermínio
de Barros Neto como equipe de apoio

X

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

NÃO OCORREU RECURSO

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

NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
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

Informação 6857 (0623410)

0623408
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licitante vencedor?
30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?
31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

NÃO OCORREU RECURSO

x

PROPOSTA: 0622340, 0622345, 0622346 e 0623388
RESULTADO FORNECEDOR: 0623399

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/11/2019, às 13:18, 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
0623410 e o código CRC DEBB5E52.

0007384-46.2019.6.02.8000

0623410v15

Informação 6857 (0623410)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0007384-46.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: PE 71/2019. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SOFTWARES MICROSOFT.

Parecer nº 2443 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 71/2019 (SRP)
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso
neste Tribunal, conforme Documento de Oﬁcialização de Demanda
(DOD) n.º 27/2019 (0586650), da Coordenadoria de Infraestrutura, e
especiﬁcações descritas nos Anexos I e I-A do Edital Pregão nº
71/2019 (0614294).
Licitante vencedor:
1. BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. , CNPJ Nº
57.142.978/0001-05, vencedor do Item 1, pelo melhor lance
unitário no valor de R$ 1.075.900,00 (um milhão, setenta e cinco mil
e novecentos reais) para aquisição de 1 (uma) unidade, totalizando
1.075.900,00 (um milhão, setenta e cinco mil e novecentos reais).

Trata-se de análise quanto à regularidade do
procedimento licitatório com base na lista de veriﬁcação a seguir,
estabelecida conforme Portaria da Presidência n.º 226/2018.
Arguida acerca da conformidade técnica da proposta
trazida pelo licitante vencedor (0622343, 0622345 e 0622346), a
Unidade demandante, por meio de seu Despacho COINF 0622404,
assentiu favoravelmente.
Desta forma, analisado os autos, anuímos pela legalidade
do presente procedimento licitatório, realizado sob a modalidade
Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº
5.450/2005 e nº 8.538/2015, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666,
de 21/06/93, desde que seja colacionada aos autos publicação de
aviso do certame licitatório na internet, face os valores estimados
para a pretensa contratação que ensejam atendimento ao previsto no
art. 17, III, do Decreto n.º 5.450/2005;
Tendo
em
vista
o
apontamento
acima
suscitado, recomendamos a imediata devolução destes à Secretaria
de Administração para providências.

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

De acordo.
À Secretaria de Administração.

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe
ACAGE

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

Item

1

Questionário

Sim Não N/A Evento

Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

Parecer 2443 (0623570)

DOU (25/10/19) - 0614299
SIM
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Jornal Tribuna (25/10/19) 0614301

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
DOU (25/10/19) - 0614299
Jornal Tribuna (25/10/19) 0614301

Para a Administração Pública Federal:
2

até R$ 650 mil (DOU e internet)

NÃO

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Obs.: não consta juntada
de aviso na internet (art.
17, III, Decreto
5450/2005)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

3

4

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classiﬁcação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
SIM
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Publicação (0614299) 25/10/2019
Ata Pregão 71/19 (0623397) 13/11/2019

Ata Pregão 71/19 (0623397)

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

5

6

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

SIM

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

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

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM

Termo de
Adjudicação (0623408)

Termo de
Adjudicação (0623408)
Termo Resultado por
Fornecedor (0623399)
SICAF - 0623396
Certidão trabalhista 0623393 (pág. 1)
Dec. inex. fatos super 0623392 (pág. 5)
Dec. não trab. forçado 0623392 (pág. 4)

7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
SIM

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

Concordância com condições
do Edital - 0623392 (pág. 3)
Dec. menor - 0623392 (pág.
1)
Dec. Acessibilidade 0623392 (pág. 6)
Dec. Elaboração independente
- 0623392 (pág. 2)
Portal da transparência 0623393 (pág. 2)
Certidão negativa de falência 0623393 (pág. 4)

8

Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão?

SIM

9

A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa?

SIM

Proposta 0622343,0622345 e 0622346
Contrato Social - 0623388

10

11

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

Foi apresentada Lista de veriﬁcação pelo pregoeiro responsável pelo certame licitatório segundo os ditames contidos no art. 1º,
SIM
XI, da Portaria da Presidência n.º 226/2018

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 20/11/2019, às 13:55, 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 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623570 e o código CRC 68D174B0.

0007384-46.2019.6.02.8000

0623570v17

Parecer 2443 (0623570)
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Portal da transparência 0623393 (pág. 2)
CADIN - 0623407
Informação n.º 6857
(0623410)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 20 de novembro de 2019.

À SLC, para cumprimento da diligência assinalada
no Parecer 2443 (0623570), e posterior evolução do feito à
Diretoria-Geral.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/11/2019, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624483 e o código CRC 82D35BB3.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0624483

0624483v1
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Pregões 2019
Licitação Em Andamento

Número 37/2019
SEI 0004542-93.2019.6.02.8000
Data: 19/08/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material de limpeza - álcool em gel e luva descartável, conforme especiﬁcações constantes no
Anexo I do Edital.

Valores Unitários Estimados: Item 01 - R$ 8.370,00 e Item 2 - R$ 6.996,00
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente
Aviso de reabertura do pregão

Número 38/2019
SEI 0000809-22.2019.6.02.8000
Data: 23/08/2019 às 09:00:00
Objeto: Prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que
funcionará na atual sede do TRE/AL, conforme especiﬁcações descritas nos Anexos deste Edital.

Valor Total Estimado: R$ 25.083,39
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Fracasso do Pregão

Número 42/2019
SEI 0002996-03.2019.6.02.8000
Data: 12/09/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente – bebedouros de água.
Valor Unitário Estimado: R$ 537,27.

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Nota do Pregoeiro- Sessão suspensa

Número 47/2019
SEI 0003031-60.2019.6.02.8000
Data: 24/09/2019 às 14:00:00

www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019

Publicação do aviso de licitação no portal (0624537)
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Objeto: Registro de Preços de material permanente – mobiliário, conforme quantidades e especiﬁcações descritas no Edital e
nos seus Anexos I e I-A.

Valor Total Estimado: R$ 1.386,13.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente

Número 52/2019
SEI 0004980-22.2019.6.02.8000
Data: 1º/10/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material de consumo – expediente, conforme especiﬁcações descritas no edital e seus anexos.

Valor Total Estimado: Lote 1: R$ 1.200,90; Lote 2: R$ 2.676,80 e Lote 3: R$ 936,00.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 53/2019
SEI 0005276-44.2019.6.02.8000
Data: 02/10/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de pneus novos, com instalação, nos veículos oﬁciais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especiﬁcações descritas no Anexo I do Edital

Valor Total Estimado: Item 1: R$ 5.042,80 e Item 2: R$ 7.656,00.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 54/2019
SEI 0006207-47.2019.6.02.8000
Data: 03/10/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de consumo – gás, para atender às demandas de limpeza, tratamento e
conservação de aparelhos condicionadores de ar nas Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especiﬁcações descritas neste edital e seus anexos.

Valor Total Estimado: Item 1: R$ 9.206,60; Item 2: R$ 4.497,20; Item 3: R$ 7.650,80 e Item 4: R$ 399,80.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento e Resposta do Pregoeiro (Preveinfo)

Número 55/2019
SEI 0000727-88.2019.6.02.8000
www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019

Publicação do aviso de licitação no portal (0624537)
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Data: 11/10/2019 às 09:00:00
Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso no Prédio Sede deste Tribuna, conforme
especiﬁcações descritas no edital e seus anexos.

Valor Total Estimado do Lote: R$ 165.540,84.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 56/2019
SEI 0000953-93.2019.6.02.8000
Data: 15/10/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviço de enlace de acesso à internet
em banda larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Valor Total Estimado do Lote: R$ 255.698,12
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento e Resposta do Pregoeiro

Número 57/2019
SEI 0007170-55.2019.6.02.8000
Data: 18/10/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material de consumo - Bateria para no-break, do tipo chumbo-ácido seleda, 12V, 9Ah.

Valor Unitário Estimado: R$ 142,70 (valor total estimado R$ 57.080,00.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento e Resposta do Pregoeiro

Número 58/2019
SEI 0007008-60.2019.6.02.8000
Data: 17/10/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material de consumo – sacola plástica reciclada, conforme especiﬁcações descritas no edital e
seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 10,16.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019

Publicação do aviso de licitação no portal (0624537)
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Número 60/2019
SEI 0007532-57.2019.6.02.8000
Data: 04/11/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente – frigobares e micro-ondas, conforme especiﬁcações descritas no edital e
seus anexos.

Valor Unitário Estimado: Item 1 - R$ 791,00 e Item 2 - 378,67.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 61/2019
SEI 0006437-38.2019.6.02.8000
Data: 05/11/2019 às 14:00:00
Objeto: Contratação de serviços gráﬁcos para confeccionar kits para execução do jogo do eleitor (tabuleiro de lona, dado, pino
boliche e carta papel couchê), bem como miniurnas em papel, com impressão colorida, para a Escola Judiciária Eleitoral de
Alagoas, conforme especiﬁcações e condições assentadas nos ANEXOS I e II do edital.

Valor Estimado: Item 1 - R$ 10.068,10; Item 2 - 1.037,30; Item 3 - R$ 874,80; Item 4 - R$ 4.914,00 e Item 5 - R$
3.372,00.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 62/2019
SEI 0007530-87.2019.6.02.8000
Data: 21/11/2019 às 14:30:00 (NOVA DATA)
Objeto: Registro de Preços de material permanente – apoio para pés, conforme especiﬁcações descritas neste edital e seus
anexos., conforme especiﬁcações descritas no Edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 111,28.
Documentos:
Edital (NOVO EDITAL - INCLUSÃO DE ESPECIFICAÇÕES)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento e Resposta

Número 63/2019
SEI 0005277-03.2019.6.02.8000
Data: 07/11/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material permanente – equipamentos de áudio, necessários para atender às atividades realizadas
sobretudo no Pleno deste Regional, conforme especiﬁcações descritas no Anexo do Edital.

Valor Estimado: Item 1: R$ 4.596,67; Item 2: R$ 3.605,81; Item 3: R$ 18.000,00; Item 4: R$ 11.400,00; Item 5: R$
645,36; Item 6: R$ 391,78; Item 7: R$ 313,00 e Item 8: R$ 304,70.
Documentos:
Edital
www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019

Publicação do aviso de licitação no portal (0624537)
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 64/2019
SEI 0004023-21.2019.6.02.8000
Data: 08/11/2019 às 09:00:00
Objeto: Aquisição de material permanente – fragmentadora, conforme especiﬁcações descritas neste edital e seus anexos.

Valor Estimado: R$ 51.417,31.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Impugnação e Resposta do Pregoeiro

Número 65/2019
SEI 0004654-62.2019.6.02.8000
Data: 08/11/2019 às 09:30:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente – mobiliário (poltronas e cadeiras giratórias), conforme quantidades e
especiﬁcações descritas no Edital e nos seus Anexos I e I-A.

Valor Unitário Estimado: Item 1: R$ 1.253,20; Item 2: R$ 1.253,20 e Item 3: R$ 1.166,00.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 66/2019
SEI 0002996-03.2019.6.02.8000
Data: 11/11/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente – bebedouros de água, conforme especiﬁcações descritas no edital e seus
anexos.

Valor Unitário Estimado: R$ 537,27.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente

Número 67/2019
SEI 0005276*44.2019.6.02.8000
Data: 21/11/2019 às 14:30:00 (NOVA DATA - EDITAL ALTERADO)
Objeto: Aquisição de pneus novos, com instalação, nos veículos oﬁciais pertencentes à frota do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas,conforme especiﬁcações descritas no Anexo I do Edital.

Valor Estimado: Item 1: R$ 5.342,80 e Item 2: R$ 7.836,00.
Documentos:
Edital Alterado
www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019

Publicação do aviso de licitação no portal (0624537)
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Alteração no DOU

Número 68/2019
SEI 0000809-22.2019.6.02.8000
Data: 12/11/2019 às 14:00:00
Objeto: Prestação de serviço com fornecimento de material e o fornecimento de material com instalação para a lanchonete que
será instalada na atual sede do TRE/AL, conforme especiﬁcações descritas nos Anexos do Edital.

Valor Estimado: Item 1: R$ 2.013,90; Item 2: R$ 4.338,85; Item 3: R$ 1.493,70; Item 4: R$ 4.537,80; Item 5: R$
4.718,50; Item 6: R$ 240,15; Item 7: R$ 1.712,32; Item 8: R$ 411,21; Item 9: R$ 2.222,52; Item 10: R$ 836,61;
Item 11: 2.557,83.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 69/2019
SEI 0006877-85.2019.6.02.8000
Data: 12/11/2019 às 14:30:00
Objeto: Aquisição de material de consumo - material de copeiragem, conforme especiﬁcações constantes no Anexo I-A do Edital.
Valor Estimado: Item 1: R$ 3.396,90; Item 2: R$ 5.245,76; Item 3: R$ 4.776,80; Item 4: R$ 3.579,42; Item 5: R$ 621,36; Item 6:
R$ 1.042,20; Item 7: R$ 4.340,42; Item 8: R$ 348,48; Item 9: R$ 536,82; Item 10: R$ 1.426,76; Item 11: 247,62; Item 12: R$
2.800,32; Item 13: R$ 69,60; Item 14: R$ 48,00; Item 15: R$ 38,28; Item 16: R$ 3.191,24; Item 17: R$ 793,96; Item 18: R$
595,35; Item 19: R$ 983,68; Item 20: R$ 2.344,50 e Item 21: R$ 508,76.

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 70/2019
SEI 0002590-79.2019.6.02.8000
Data: 13/11/2019 às 14:00:00
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.
Valor Estimado: Item 1: R$ 7.786,94 e Item 2: R$ 9.924,33.

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento e Resposta do Pregoeiro

Número 71/2019
SEI 0007384-46.2019.6.02.8000
Data: 13/11/2019 às 14:30:00
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.
Valor Estimado: Item 01: R$ 1.300.379,23.

Documentos:
www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019

Publicação do aviso de licitação no portal (0624537)
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Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente
Pedido de Esclarecimento 1 e Resposta do Pregoeiro
Pedido de Esclarecimento 2 e Resposta do Pregoeiro
Pedidos de Esclarecimentos e Respostas do Pregoeiro

Número 72/2019
SEI 0008297-28.2019.6.02.8000
Data: 14/11/2019 às 14:00:00
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.
Valor Estimado: Item 1: R$ 6.410,10; Item 2: R$ 565,20; e R$ 462,60.

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 73/2019
SEI 0007514-36.2019.6.02.8000
Data: 14/11/2019 às 14:30:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente – mobiliário (armários), conforme quantidades e especiﬁcações descritas no
Edital e nos seus Anexos I e I-A.
Valor Unitário Estimado: Item 1: R$ 1.103,59; Item 2: R$ 593,49.

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente

Número 74/2019
SEI 0007514-36.2019.6.02.8000
Data: 19/11/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente – mobiliário (mesas e cadeiras), conforme quantidades e especiﬁcações
descritas no Edital e nos seus Anexos I e I-A.
Valor Unitário Estimado: Item 1: R$ 519,17; Item 2: R$ 603,23; Item 3: R$ 818,39; Item 4: R$ 175,36.

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente
Pedido de Esclarecimento e Resposta do Pregoeiro

Número 75/2019
SEI 0008110-20.2019.6.02.8000
Data: 19/11/2019 às 14:30:00
Objeto: aquisição de material permanente – tela de projeção portátil.
www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019

Publicação do aviso de licitação no portal (0624537)
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Valor Unitário Estimado: R$ 897,40

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento e Resposta do Pregoeiro

Número 77/2019
SEI 0004332-88.2019.6.02.8000
Data: 29/11/2019 às 09:00:00
Objeto: contratação dos serviços de intermediação empresa-escola, junto às instituições públicas e privadas de ensino superior,
visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, conforme especiﬁcações e condições previstas no edital e
seus anexos.
Valor Estimado: R$ 203.044,80

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento e Resposta do Pregoeiro

Número 78/2019
SEI 0008919.10.2019.6.02.8000
Data: 02/12/2019 às 14:00:00
Objeto: RegistrodePreçosde material de consumo – copos descartáveis,com a participação do Tribunal de Justiça do Estado
de Alagoas e do Tribunal Regional do Trabalho da 19º Região, que atuarão neste certame como Órgãos Participantes, conforme
quantidades e especiﬁcações descritas no Edital e seu Anexo I-A.
Valor Unitário Estimado: R$ 21,37

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação em Jornal

Tags
#Pregão

#Pregão eletrônico

Gestor responsável
Coordenadoria de Material e Patrimônio +

 Mapa do site

www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019

Publicação do aviso de licitação no portal (0624537)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 20 de novembro de 2019.

À DG,
após juntada da publicação do
homologação no Portal do TRE/AL (SEI 0624537).

aviso

de

Ressalto que conforme consta do despacho
SEI 0614303 houve a publicação no portal desde o dia 25 de
outubro de 2019.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/11/2019, 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
0624539 e o código CRC FB5342C1.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0624539

0624539v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

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 (0623397),
o Resultado por Fornecedor (0623399), o Termo de
Adjudicação (0623408), e, ﬁnalmente, considerando o
pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão
(0623570), 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
0624702 e o código CRC B1C5F26D.

0007384-46.2019.6.02.8000

Conclusão GDG 0624702

0624702v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

PROCESSO
INTERESSADO

: 0007384-46.2019.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO

: Oficialização de Demanda (DOD) n.º 27/2019 (0586650), da Coordenadoria de Infraestrutura, e especiﬁcações descritas nos Anexos

Registro de preços. Aquisição de softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal - Documento de
I e I-A do Edital Pregão nº 71/2019 (0614294).

Decisão nº 3504 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em
vista o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão
(0623570), que atestou a legalidade de todo o certame,
HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o
resultado do Pregão Eletrônico n.° 71/2019, em conformidade com a
Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0623397), cujo objeto é
Aquisição de softwares Microsoft ligados aos serviços de
infraestrutura e em uso neste Tribunal - Documento de
Oﬁcialização de Demanda (DOD) n.º 27/2019 (0586650), da
Coordenadoria de Infraestrutura, e especiﬁcações descritas
nos Anexos I e I-A do Edital Pregão nº 71/2019 (0614294), que
foi
adjudicado à empresa BRASOFTWARE INFORMATICA
LTDA., CNPJ Nº 57.142.978/0001-05, vencedor do Item 1,
pelo melhor lance unitário no valor de R$ 1.075.900,00 (um
milhão, setenta e cinco mil e novecentos reais) para
aquisição de 1 (uma) unidade, totalizando 1.075.900,00 (um
milhão, setenta e cinco mil e novecentos reais) .
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.
À Secretaria de Administração para 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
0625040 e o código CRC 6B91C215.

0007384-46.2019.6.02.8000

0625040v2

Decisão 3504 (0625040)
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00071/2019 (SRP)
Às 08:22 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 0007384-46.2019,
Pregão nº 00071/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: SISTEMA ( EQUIPAMENTO / SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
Descrição Complementar: Softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. Obs: O valor unitário estimado é para o lote completo.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.300.379,2300
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.075.900,0000 e a quantidade de
1 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

19/11/2019
10:18:22

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASOFTWARE
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 57.142.978/0001-05, Melhor lance: R$
1.075.900,0000

Homologado

22/11/2019
08:22:22

JOSE RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=818164&tipo=t

Termo Homologação - PE 71/2019 (0625508)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2019.

À SLC/COMAP, para publicação do resultado do
certame e imediata convocação da adjudicatária para
assinatura da ata de registro de preços, destacando que há
convocação de cadastro de reserva aberta até a próxima
segunda-feira, dia 25, pela manhã.
Para a ata, diligenciar no
assinatura digital no documento.

sentido

de colher

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2019, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625509 e o código CRC F31BCFFB.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0625509

0625509v1
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Seção 3

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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Publicação no DOU, da Homologação do Pregão Nº 71/2019 (0626320)

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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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Ata de Formação do Cadastro de Reserva
Data de abertura: 13/11/2019 14:30
Número da portaria: 120/2019
Data de portaria: 20/03/2019
Número do processo: 0007384-46.2019
Número do pregão: 00071/2019 (SRP)
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - 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.

Item 1
Descrição: SISTEMA ( EQUIPAMENTO / SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
Descrição Complementar: Softwares Microsoft ligados aos serviços de infraestrutura e em uso neste Tribunal, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital. Obs: O valor unitário estimado é para o lote completo.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.300.379,2300
Fornecedores Vencedores
CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

57.142.978/0001-05

Quantidade Ofertada

BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

Valor Adjudicado

1

R$ 1.075.900,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 22/11/2019 08:22
Data/Hora Final: 25/11/2019 08:22
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 26/11/2019 15:50
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 1.075.900,0000
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Qtde. Ofertada

Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item
Evento
Convocação para
Cadastro de
Reserva

Data

CPF do
Usuário

22/11/2019 758.180.78408:22:22
34

Justificativa/Observações
Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 22/11/2019
08:22 com data fim prevista para 25/11/2019 08:22 pelo valor de R$
1.075.900,0000.

Envio do Cadastro
26/11/2019 758.180.784de Reserva ao
15:50:14
34
SIASG

Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=818164&tipo=t

Ata Cadastro de Reserva - PE 71/2019 (0627098)
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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 novembro de 2019.

Com a juntada da ata do cadastro de reserva
relativo ao PE 71/2019, doc. 0627098, devolvo os autos à SLC,
para demais medidas cabíveis, no que concerne à assinatura
da ata e demais medidas cabíveis.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0627100 e o código CRC B8EFAF5C.

0007384-46.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0627100

0627100v1
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