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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 17 / 2020

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:

Extensão de Garantia/Suporte do produto Veeam Backup & Replication Enterprise Plus,
em uso pelo TRE-AL.

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

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

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

A infraestrutura de servidores e ambiente virtualizado deste Tribunal, que suporta a
grande maioria dos serviços e sistemas informatizados disponibilizados para utilização
interna e público externo, necessita de ferramentas que permitam a minimização de
tempo offline e para realização de recuperação de desastras de forma segura e
apropriada.

A solução de backup é um serviço de fundamental importância para a Organização,
pois suporta a função de salvaguarda das informações que apoiam a execuçãodas
atividades finalísticas do TRE-AL, de forma a garantir o atingimento de sua missão
institucional.

Neste contexto, atualmente utilizada para backup de dados dos servidores do data
center principal e de contingência têm se mostrado bastante consistente e de
preformance adequada às atuais necessidades, com uso de appliances de backup em
disco como método primário e backup em fita como método segundário.

A continuidade de utilização da ferramenta evita que haja nova curva de aprendizado e
perda de dados históricos armazenados.

3. Lista de requisitos:

Extensão de garantia e suportepor um período adicional de 36 (trinta e seis)
meses para os seguintes quantitativos de licenças/subscrições Veeam:

ID Contrato Licença Suporte Qtd
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Veeam Licença Suporte Qtd

01125937 Veeam Backup &
Replication Enterprise Plus Basic 8 Sockets

01125953 Veeam Agents Production Support 10 instâncias

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

1. Manuteção das garantias e do suporte para produto vinculado à infraestrutura de
segurança de dados deste Regional.

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante demandante: titualar da Coordenadoria de Infraestrutura - COINF/STI

Integrante Técnico: titular da Seção de Gestão de Infraestrutura - SEGI/COINF

6. Fonte do recurso orçamentário:

Sugere-se do orçamento 2020, com base no Proc SEI nº 0000336-02.2020.6.02.8000,
evento 0781053, verba de custeio :

Manutenção de software

Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.07

Valor atualmente disponível R$ 199.437,87

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;

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

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): garantir alta
disponibilidade dos serviços essenciais; b) aprimorar as medidas de segurança de
dados (sistemas de arquivos e backup).

8. Expectativa de entrega:

Estima-se o prazo para a aquisição das licenças de softwate até 15/12/2020.

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 pretendida renovação de garantia e suporte de componente primordial da plataforma
de backup deste Regional tem por objetivo assegurar maior efetividade no que tange a
proteção de dados, abrangendo os dados armazenados nos servidores virtualizados e
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de banco de dados, que fornecem a grande maioria dos serviços de TI disponibilizados
no âmbito do TRE/AL.

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

Apesar de se tratar de solução em pleno uso, por conta de novos recursos
disponibilizados pelo fabricante a cada versão adicional lançara se far necessário
treinamentos periódicos para melhor aproveitamento da solução. No entano, tais
treinamentos serão incluíndos em momento oportuno no Plano Anual de Capacitação,
com as características mínimas:

03 participantes;
Treinamento oficial do fabricante;
Carga horária mínima de 16 horas;
O treinamento deverá ser ministrado em centro oficial de treinamento do
fabricante da solução ofertada, de acordo com o calendário do  mesmo;
O treinamento deverá ser ministrado por profissional devidamente credenciado
junto ao fabricante.

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

Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das regulam o próprio
procedimento licitatório.

IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e
que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

Não há necessidade de serviços complementares.

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

Estima-se o prazo de fornecimento, caso sejam liquidadas as despesas
decorrentes ainda este ano, até 01/12/2019, que permita o pagamento ainda neste
exercício. De outra sorte, o prazo de entrega dependerá da demanda existente.

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

Serão definidos no Projeto Básico.

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
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Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.

Ciente.

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

Por se tratar de extenção de garantia e suporte de solução em pleno uso entendemos
que não se aplica, smj.

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

Demanda decorrente da necessidade de se aprimorar o uso e as possibilidade da
ferramenta de backup em uso.

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 relevância dos
dados armazenamentos no TRE/AL.

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
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importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI

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

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

Maceió, 04 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 08/10/2020, às 19:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0778218 e o código CRC 7F5757FE.

0009484-37.2020.6.02.8000 0778218v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0778218) apresentado
pelo Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
permitir a extensão de garantia e o suporte do produto Veeam
Backup & Replication Enterprise Plus.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o chefe da Seção de Gestão de Infraestrutura,
como integrante técnico.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 09/10/2020, às 08:39, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0782278 e o código CRC 761F49F0.

0009484-37.2020.6.02.8000 0782278v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2020.
Considerando a proposta de contratação a fim de

permitir a extensão de garantia e o suporte do produto Veeam
Backup & Replication Enterprise Plus., consoante Documento de
Oficialização de Demanda - DOD n.º 17/2020 (0778218), determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para as providências de sua alçada, observando-se os
comandos insertos na Resolução-CNJ nº 182/2013.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/10/2020, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0782876 e o código CRC 9D2C8AFD.

0009484-37.2020.6.02.8000 0782876v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0782876, indico o

servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado neste Gabinete, para
atuar, como integrante administrativo, da equipe de
planejamento da aquisição de que trata o DOD de
evento 0778218.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/10/2020, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0783552 e o código CRC 50030F68.

0009484-37.2020.6.02.8000 0783552v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de

Tecnologia da Informação (0782278) e de Administração
(0783552), e o Documento Oficial de Demanda (0778218), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento da contratação a fim de permitir a extensão de
garantia e o suporte do produto Veeam Backup & Replication
Enterprise Plus, como membros representantes das
unidades demandante e técnica, respectivamente, o Coordenador de
Infraestrutura e e o chefe da Seção de Gestão de Infraestrutura,
lotados na Coordenadoria de Infraestrutura, bem como, para atuar
como representante administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira
Moura, lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/10/2020, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784757 e o código CRC 4A66C121.

0009484-37.2020.6.02.8000 0784757v1
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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 : 0009484-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Designação. Comissão de Planejamento. Contratação.

 

Decisão nº 2455 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Sr. Diretor-Geral, inserta no
evento SEI 0784757.

Acolho a indicação dos membros representantes das
unidades demandante e técnica, respectivamente, o Coordenador de
Infraestrutura e o Chefe da Seção de Gestão de Infraestrutura,
lotados na Coordenadoria de Infraestrutura, da Secretaria de
Tecnologia da Informação, e ainda, para atuar como representante
administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado no
Gabinete da Secretaria de Administração, para comporem a comissão
de planejamento de contratação a fim de permitir a extensão de
garantia e o suporte do produto Veeam Backup & Replication
Enterprise Plus, pretendida no Documento Oficial de Demanda
(0778218), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013.

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

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 14/10/2020, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0785642 e o código CRC 57EB0A41.

0009484-37.2020.6.02.8000 0785642v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 380/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0009484-
37.2020.6.02.8000 ;

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

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento da contratação a fim de permitir a
extensão de garantia e o suporte do produto Veeam Backup & Replication Enterprise
Plus, consoante descrição no Documento de Oficialização de Demanda (DOD) nº
17/2020, composta pelos representantes das unidades demandante e técnica,
respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e e o chefe da Seção de Gestão de
Infraestrutura, lotados na Coordenadoria de Infraestrutura, bem como, para atuar
como representante administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado no
Gabinete da Secretaria de Administração.

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

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Maceió, 15 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/10/2020, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786792 e o código CRC 478E67CF.

0009484-37.2020.6.02.8000 0786792v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 380/2020 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 230, de 22/10/2020, à fl. 12.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 23/10/2020, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792160 e o código CRC AF26F286.

0009484-37.2020.6.02.8000 0792160v2
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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 outubro de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 380/2020 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0792160, 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
23/10/2020, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792165 e o código CRC 10859A90.

0009484-37.2020.6.02.8000 0792165v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
Ao Coordenador de Infraestrutura para observância

do despacho do Diretor-Geral.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 23/10/2020, às 19:08, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793100 e o código CRC 162C2001.

0009484-37.2020.6.02.8000 0793100v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
À SEGI
 
Sr. Chefe,
 
Para dar início aos Estudos Preliminares do objeto

em tela.
 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 23/10/2020, às 20:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793131 e o código CRC F6BF4E8E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Estudos Preliminares

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

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - se tornou crítica para
organizações de qualquer tamanho ou ramo de atuação. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer 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 backup baseada no Veeam
Backup & Replication para gerenciamento e controle de procedimentos de backup em
disco e em fita, englobando e não se restringindo aos sitemas e serviços: SADP, SJUR,
SGRH, SEI, Intranet, Internet, e-mail, ASI, Folha de Pagamento, autenticação de
usuários, suporte ao atendimento ao eleitor, arquivos em rede, ou seja, a esmagadora
maioria dos serviços suportados pela TI.

Neste contexto, existe a necessidade de se manter a plataforma em tela atualizada e
com suporte do fabricante ativo uma vez que é compomente de extrema importância
para a segurança dos dados armazenados e recuperação em caso de eventos de
vulto.

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

É pretendida a aquisição de renovação de contrato de suporte existente do
Veeam Backup & Replication e Agentes Linux por um período adicional de 36
(trinta e seis meses).

Contrato
Veeam Produto Sockets Suporte

01125937 Veeam Backup Enterprise Plus
(VMware) 8 Basic

01125953 Veeam Agents - Production
3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):

Para garantir o legado do gerenciamento da plataforma de backup e a curva de
aprendizado já superada para a solução Veeam Backup & Replication, a contratação
objetiva a renovação/extensão de garantia com produtos agregados de suporte e
atualização, não cabendo a aquisição de componente de marca ou modelo diverso do
solicitado.
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4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Universidade Federal de Santa Catarina - Pregão Eletrônico nº 98/2020

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - Pregão Eletrônico nº 34/2020

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

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.

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

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.

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

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.

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

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.

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

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.

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

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.

11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):
Dada a pandemia de COVID-19 este item será tempestivamente

avaliado com base em pesquisa de mercado a ser efetivada pela SEIC/COMAP.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

 Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.

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

Contratação de extensão de garantia/suporte de licenciamento de software de backup
utilizado naa plataforma de virtualização VMwre 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;
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3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

Parte do Item 17 do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia e
Comunicação/2020

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

1. Garantir a segurança da plataforma operacional de backup em uso, por meio da
atualização permanente para novas versões do produto;

2.  Manter o licenciamento de software do Veeam Backup & Replication das
exigências legais;

3.  Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):

Assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores deste
Regional por meio de plataforma de backup consolidada.informatizados.

17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

 Como se trata de contratação de prorrogação de licenciamento de software em uso,
não haverá necessidade de adequação elétrica nem aquisição de estrutura de
acomodação da solução. Os equipamentos adquiridos utilizarão a estrutura já
existente.

18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):
Conforme declinado no Item 11

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

Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou materiais adicionais
para sustentação da solução adquirida, após sua implantação.

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

 Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se aplica, smj.

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

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em 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 prorrogação de licenciamento de software
com serviço de suporte e atualização, não consistindo de serviço continuado.
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20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Não se aplica, smj, por se tratar de contratação de prorrogação de licenciamento e
serviços de suporte e atualização em uso.

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

Adjudicação por Item

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

Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço

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

Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação -
Exercício 2020

Parte do Item 17

Valor Estimado: R$ 200.000,00 para o todo do Item

Proposta orçamentária de 2020

Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de softwares

Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.07

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

36 meses adicionais ao prazo de vigência atual.

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

Portaria Presidência 380/2020 - 0786792

Integrante Demandante:

Cargo ou Função: Coordenador de Infraestrutura

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

 

Integrante Técnico:

Cargo ou Função: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

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

 

Integrante Administrativo:

Servidor: Rodrigo Ferreira Moura

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

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

Indicações a cargo da Secretaria de Administração e da Secretaria de Tecnologia em
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suas respectivas áreas de atuaação.

21. Análise de Riscos:

A análise em questão é resumida, 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)

Ausência de solução de continuidade
para casos de eventos de vulto
Impossivilidade de acionamento do
suporte técnico do fabricante em
situações necessárias
Vulnerabilidades de segurança oriundas
de software desatualizado
Incapacidade de recuperação dos
servidores no Data Center de
Contingência em caso de desastres, com
base nos dados contidos na plataforma
de backup

 Responsável Prazo
Adotar procedimentos para que a área
administrativa acompanhe a elaboração
dos documentos, evitando envios e
devoluções do processo

Equipe de
planejamento da
contratação

Durante todo o
processo de
contrataçãoReuniões com superiores para

sensibilização e aprovação dos
documentos.

 

Risco: 2
Insuficiência de recursos
orçamentários/financeiros para
aquisição

Dano(s)

Aumento do risco em
caso de inoperância
Paralisação do ambiente
virtual e dos serviços
atrelados
Paralisação do serviço de
replicação de dados dos
servidores

Impacto(s)
Ausência de solução de
continuidade para casos de
eventos de vulto
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Ações Responsável Prazo
Encontrar a maneira mais vantajosa economicamente
para realizar a contratação

Equipe de
planejamento
da contratação

Durante todo o
processo de
contratação

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

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

STI

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

SAD

 

Risco: 3 Atraso na Aquisição

Dano(s)

Aumento do risco em
caso de inoperância
Paralisação do ambiente
virtual e dos serviços
atrelados
Paralisação do serviço de
replicação de dados dos
servidores

Impacto(s) Inoperância parcial ou total de
serviços de TIC

Ações Responsável Prazo
Solicitação de aceleração de trâmites internos STI Durante

todo o
processo
de
contratação

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

STI
 

 

Risco: 4 Atraso na Entrega da
Solução

Dano(s)

Aumento do risco em
caso de inoperância
Paralisação do
ambiente virtual e dos
serviços atrelados
Paralisação do serviço
de replicação de
dados dos servidores

Impacto(s) Inoperância parcial ou total
de serviços de TIC
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Ações Responsável Prazo
Aplicar sanções administrativas Gestão

contratual
Durante a
execução do
contrato

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

STI

 

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

 

Probabilidade
/ Impacto

Sem
Impacto Baixo Médio Alto

Baixa   Risco 1  

Média   Riscos 2 e 3 Risco 4

Alta     

 

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Nome: G3 Solutions
Sítio: http://www.g3solutions.com.br/
E-mail: vendas@g3solutions.com.br

Nome: SUPORTE INFORMÁTICA
Sítio: http://www.suporteinformatica.com
E-mail: andre.brasileiro@suporteinformatica.com

Nome: INFINIIT
Sítio: http://www.infiniit.com.br
E-mail: guilherme@infiniit.com.br

Nome: SWT
Sítio: http://www.swt.com.br/
Email: bsabino@swt.com.br

Nome: Plugnet
Sítio: http://www.plugnetshop.com.br/
Email: breno@plugnetshop.com.br

Nome: PCT Informática
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Sítio: http://www.pctinformatica.com.br/
Email: pct@pctinformatica.com.br

Nome: 3A Tecnologia
Sítio: www.3atecnologia.com.br

Nome: Drive A
Sítio: www.drivea.com.br

Além destes potenciais fornecedores, pode ser utilizada a lista de revendas da
Veeam no Brasil, através do sítio https://www.veeam.com/br/buy-veeam-
products-pricing.html?ad=menu-buy#find_a_reseller

 

Maceió, 25 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 02/11/2020, às 09:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 02/11/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 03/11/2020, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793766 e o código CRC 4787943E.

0009484-37.2020.6.02.8000 0793766v23
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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 31 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes

02. Quantidade(s) Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual
previsto para 27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes
Extensão de garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a partir do encerramento da vigência atual.

04. Valor Estimado Conforme os Estudos Preliminares (doc0793766.), valor a ser confirmado pela SEIC.

05. Justificativa
Com o alto 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 adotar
ferramentas avançadas que possibilitem o gerenciamento e monitoramento de backups do ambiente de TI, com
recursos avançados e compatibilidade com a solução de backup em disco em uso.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento é de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento,
nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação Por Item.

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

Todavia, a unidade técnica entende que, em relação à vida útil, o software é substitutivo à versão anterior.

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

10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COMAP/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Extensão de Garantia/Suporte para os produtos Veeam Backup & Replications e
Agentes.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Extensão de Garantia/Suporte dos produtos Veeam Backup & Replication
incluídos nos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final de suporte
atual previsto para 27/12/2020.
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. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer perda de dados ou informações pode ocasionar o comprometimento da
imagem e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plano interno e no
atendimento ao público.
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Neste contexto, a plataforma de backup Veeam Backup & Replication e Agentes , cuja
garantia/suporte tem vigência atual até 27/12/2020, sendo necessária sua extensão
para garantir sua plena funcionalidade e acesso a novas funcionalidades.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Dotar a infraestrutura de data center virtualizado de solução que permita o
monitoramento e gerenciamento de backups de forma centralizada e compatível
com a plataforma de backup em disco em uso.

Aproveitamento da expertise da equipe quanto a plena utilização da plataforma
Veeam.

Manter a compatibilidade integral com a massa de dados armezenada por meio da
plataforma de backup, permitindo que eventuais procedimentos de recuperação
de dados sejam realizados de forma mais rápida e segura.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Garantir a segurança da plataforma operacional de backup, por meio da
atualização permanente para novas versões do produto.

Manter o licenciamento de software Veeam e dentro das exigências legais.

Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.

Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de parada dos
sistemas disponibilizados, por meio de recursos de recuperação e replicação de
dados.

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;

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

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

Parte do Item 17 do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia e
Comunicação/2020

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), demais instruções e os Estudos Preliminares
constantes do Procedimento SEI nº 0009484-37.2020.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária para atender à
demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase de Estudos Preliminares e visa
assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores
deste Regional., bem assim a alta disponibilidade de sistemas e serviços
informatizados.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Entendemos, salvo juízo superior, que a renovação/extensão pretendida pode
ser fornecida por qualquer revenda Veeam.
 
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou alternativa
que não a renovação da garantia pretendida.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possui características específicas por ser
obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.
 
O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico
em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza
continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.
 
Adjudicação será por Item.
2.10 Vigência

A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses adicionais.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior
contrário.
 
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de
serviço, é pela contratação por licitação via pregão.

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
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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 a utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se
tratar de produto em pleno uso por este Tribunal.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;

2. O licitante deverá fornecer o código de produto relativo ao serviço contratado;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

1. Extensão de garantia e suporte dos Contratos Veeam nº 01125937
(Veeam Backup Enterprise Plus - VMware, para 08 Sockets, Basic
Support) e nº 01125953 (Veeam Agents para 04 servidores físicos,
Production Support), com final de vigência em 27/12/2020;

2. 36 (trinta e seis) meses adicionais contados a partir do encerramento da
vigência atual;

3. Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à
renovação;

4. As condições de atendimento (Support Type) dos contratos deverão
permanecer inalteradas;

5. A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica
comprovando que forneceu serviços similares aos do objeto deste
procedimento licitatório;

6. A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da Veeam para
comercializar os serviços pretendidos.

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

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

Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6)
O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto ao fabricante
(VMware) por meio da conta institucional do TRE/AL sobre a renovação de
extensão dos termos do contrato VMware nº 462916977.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º,
ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 
requisitos:
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1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à
época da emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada
da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade
com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com
as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
Fornecedor; e

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

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 software, 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:
1. Advertência:

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

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

2. Multa de:
1. 0,25% 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
7,5% 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 12,5%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação
assumida;

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento.

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

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

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

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

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

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

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada
a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar

multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência dos produtos
Veeam englobados na pretentida extensão de garantia e suporte.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
Esta contratação não contém modelos de documentos.

Maceió, 01 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 03/11/2020, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 03/11/2020, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 03/11/2020, às 23:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0798933 e o código CRC 9F233E27.

0009484-37.2020.6.02.8000 0798933v45
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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 novembro de 2020.
À GSAD - Portaria 380/2020 - 0786792
 
Ao Servidor Rodrigo Ferreira Moura,
 
Encaminho o presente para a apreciação de

Vossa Senhoria quanto aos Estudos Preliminares 0793766, 
que serão disponibilizados igualmente, via bloco de
assinaturas, pelo integrante técnico, chefe da SEGI.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 380/2020 -  0786792

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 02/11/2020, às 09:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799035 e o código CRC 4D901628.

0009484-37.2020.6.02.8000 0799035v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
À GSAD - Portaria 380/2020 - 0786792
 
Ao Servidor Rodrigo Ferreira Moura,
 
Encaminho o presente para a apreciação de

Vossa Senhoria quanto ao Termo de Referência 0798933,  que
será disponibilizado igualmente, via bloco de assinaturas, pelo
integrante técnico, chefe da SEGI.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 380/2020 -  0786792

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 03/11/2020, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0799934 e o código CRC DDD2C03A.

0009484-37.2020.6.02.8000 0799934v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2020.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0798933, 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 04/11/2020, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800387 e o código CRC 2B47F111.

0009484-37.2020.6.02.8000 0800387v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 04/11/2020, às 10:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800449 e o código CRC C13BD498.

0009484-37.2020.6.02.8000 0800449v1
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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 2020.
Tendo sido aprovado o Termo de Referência

(doc. 0798933), na forma do Regulamento da Secretaria
(doc. 0800449), remneto os autos à SEIC, para necessária
instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/11/2020, às 23:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0804898 e o código CRC E7FD4001.

0009484-37.2020.6.02.8000 0804898v1
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E-mail - 0805392

Data de Envio: 
  09/11/2020 15:27:01

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@ammtec.com.br
    governo@intersoftti.com.br
    questbr@adistec.com
    alima@adistec.com
    kalmeida@adistec.com
    marketingbr@adistec.com
    jaqueline@infiniit.com.br
    comercial@infiniit.com.br
    charles@infiniit.com.br
    guilherme@infiniit.com.br
    vendas@licitectecnologia.com.br
    diego@licitectecnologia.com.br
    plugnet@plugnetshop.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    licitacoes@ost.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    junior@newsupri.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    contato@tecnetworking.com
    contato@camposemenezes.com
    contato@sysnetworks.com.br
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    vendas@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    contato@swt.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    comercial@3atecnologia.com.br
    drivea@drivea.com.br
    lene.gomes@drivea.com.br
    luz@bsolucoes.com
    comercial@technologys.com.br
    debora.ferreira@drivea.com.br
    amanda.ribeiro@technologys.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    licitacao@pisontec.com
    ffreitas@swt.com.br
    multisupri@multisupri.com.br
    alexandre@ljsuprimentos.com.br
    comercial@corporativoinfo.com.br
    max@usetech.net
    teltec@teltecnetworks.com.br
    adalberto.chaves@procedata.com.br
    comercial@lumetec.com.br
    bsiqueira@hpe.com
    rodrigo@inovazul.com.br
    administrativo@grupoinovva.com.br
    lfc@htsolutions.com.br
    licitacoes@htsolutions.com.br
    contato@byit.com.br
    comercial@fireant.com.br
    governo@efes.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes.
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TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para extensão de Garantia/Suporte
dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual previsto para 27/12/2020,
relativo aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, com extensão de garantia por 36 (trinta e
seis) meses adicionais a partir do encerramento da vigência atual.

Solicitamos cotação de acordo especificações (DETALHAMENTO DO OBJETO - 3.1 Descrição do Objeto) e
demais detalhamentos previstos no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
99938-4871

Horário de Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12:00 às 19:00h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0798933.html

E-mail SEIC 0805392         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 36



De: Moana Amorim <comercial@fireant.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 11/11/2020 02:19 PM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes. TREAL.

Prezados

Boa tarde

Infelizmente não comercializamos esta solução

Agradecemos o envio

Att

Em seg., 9 de nov. de 2020 às 15:35, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa
para extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº
01125953, com final de suporte atual previsto para 27/12/2020, relativo
aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, com extensão de
garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a partir do
encerramento da vigência atual.

Solicitamos cotação de acordo especificações  (DETALHAMENTO DO OBJETO -
3.1 Descrição do Objeto) e demais detalhamentos previstos no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
99938-4871

Horário de Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12:00 às 19:00h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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E-mail - 0810922

Data de Envio: 
  17/11/2020 13:56:51

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@ammtec.com.br
    governo@intersoftti.com.br
    questbr@adistec.com
    alima@adistec.com
    kalmeida@adistec.com
    marketingbr@adistec.com
    jaqueline@infiniit.com.br
    comercial@infiniit.com.br
    charles@infiniit.com.br
    guilherme@infiniit.com.br
    vendas@licitectecnologia.com.br
    diego@licitectecnologia.com.br
    plugnet@plugnetshop.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    licitacoes@ost.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    junior@newsupri.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    contato@tecnetworking.com
    contato@camposemenezes.com
    contato@sysnetworks.com.br
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    vendas@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    contato@swt.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    comercial@3atecnologia.com.br
    drivea@drivea.com.br
    lene.gomes@drivea.com.br
    luz@bsolucoes.com
    comercial@technologys.com.br
    debora.ferreira@drivea.com.br
    amanda.ribeiro@technologys.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    licitacao@pisontec.com
    ffreitas@swt.com.br
    multisupri@multisupri.com.br
    alexandre@ljsuprimentos.com.br
    comercial@corporativoinfo.com.br
    max@usetech.net
    teltec@teltecnetworks.com.br
    adalberto.chaves@procedata.com.br
    comercial@lumetec.com.br
    bsiqueira@hpe.com
    rodrigo@inovazul.com.br
    administrativo@grupoinovva.com.br
    lfc@htsolutions.com.br
    licitacoes@htsolutions.com.br
    contato@byit.com.br
    governo@efes.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes.
TREAL.
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Mensagem: 
  SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a) boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação, conforme abaixo.

Na impossibilidade de atender, peço por favor informar por e-mail. 

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
82 99938-4871

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para extensão de Garantia/Suporte
dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual previsto para 27/12/2020,
relativo aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, com extensão de garantia por 36 (trinta e
seis) meses adicionais a partir do encerramento da vigência atual.

Solicitamos cotação de acordo especificações (DETALHAMENTO DO OBJETO - 3.1 Descrição do Objeto) e
demais detalhamentos previstos no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
99938-4871

Horário de Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12:00 às 19:00h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0798933.html
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De: Adalberto Elias Chaves <adalberto.chaves@procedata.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 17/11/2020 02:04 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes. TREAL.

Ana Paula, boa tarde

Agradecemos o envio da cotação. No momento não temos como atendê-los.

Estamos à disposição para suas próximas demandas.

Atenciosamente,

* Para melhor atendê-lo, favor responder com cópia para governo@procedata.com.br
__________________________________________________________________________
Adalberto Elias Chaves

Telefone: (31) 3211-5929 Cel.: (31) 98290-3173
adalberto.chaves@procedata.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2020 13:57
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication
e Agentes. TREAL.

SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a) boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação, conforme abaixo.

Na impossibilidade de atender, peço por favor informar por e-mail.

Atenciosamente.
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Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
82 99938-4871

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para extensão de
Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual
previsto para 27/12/2020, relativo aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, com extensão
de garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a partir do encerramento da vigência atual.

Solicitamos cotação de acordo especificações  (DETALHAMENTO DO OBJETO - 3.1 Descrição do Objeto) e
demais detalhamentos previstos no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
99938-4871

Horário de Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12:00 às 19:00h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Click here to report this message as spam.
https://10.0.0.4:4433/cgi-bin/learn-msg.cgi?id=EA531100061.A6DD7&
token=5163e9b8dc4f43f891008e715e0b00f2
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De: "Adrielen Gomes" <adrielen.gomes@byit.com.br>
Para: <seic@tre-al.jus.br>
Data: 17/11/2020 02:25 PM

Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes. TREAL.

Prezados, boa tarde.
 
Declinamos nossa participação nesta oportunidade.
De qualquer forma, agradecemos!
 
Atenciosamente;

 

De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviada: 2020/11/17 13:57:15
Para: undisclosed-recipients@
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes. TREAL.

SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a) boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação, conforme abaixo.

Na impossibilidade de atender, peço por favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
82 99938-4871

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para extensão de Garantia/Suporte dos
Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual previsto para 27/12/2020, relativo
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aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, com extensão de garantia por 36 (trinta e seis) meses
adicionais a partir do encerramento da vigência atual.

Solicitamos cotação de acordo especificações (DETALHAMENTO DO OBJETO - 3.1 Descrição do Objeto)
e demais detalhamentos previstos no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
99938-4871

Horário de Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12:00 às 19:00h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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De: "Leonardo Becker (Teltec Solutions)" <leonardo@teltecsolutions.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 17/11/2020 06:52 PM

Assunto: [seic] Solicitação.  Cotação.  Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes. TREAL.

Boa tarde.
Não apresentaremos proposta pois o objeto não faz parte do nosso
portfólio.
Att.

Leonardo Becker
Gerente Comercial
+55 48 3031-3473  |  +55 48 99167-2593
teltecsolutions.com.br <https://teltecsolutions.com.br>

 <https://www.linkedin.com/company/teltec-solutions/>
 <https://www.facebook.com/teltecsolutions>
 <https://www.instagram.com/teltecsolutions/>
 <https://teltecsolutions.com.br/blog/>
 <https://teltecsolutions.com.br/atas/produtos>

Em 17/11/2020 13:57, "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES"
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

    SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

    Prezado Senhor(a) boa tarde,

    Reiteramos pedido de cotação, conforme abaixo.

    Na impossibilidade de atender, peço por favor informar por e-mail.

    Atenciosamente.

    Ana Paula Gomes Silva
    Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
    82 99938-4871

    Prezado Senhor(a),
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    O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa
para extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº
01125953, com final de suporte atual previsto para 27/12/2020, relativo
aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, com extensão de
garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a partir do encerramento
da vigência atual.

    Solicitamos cotação de acordo especificações  (DETALHAMENTO DO OBJETO
- 3.1 Descrição do Objeto) e demais detalhamentos previstos no termo de
referência em anexo.

    Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por
e-mail.

    Atenciosamente.

    Ana Paula Gomes Silva
    Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
    99938-4871

    Horário de Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12:00 às 19:00h.
    Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
    CNPJ: 06.015.041/0001-38
    Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
    CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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De: Charles Martins <charles@infiniit.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: Jaqueline Monteiro <jaqueline@infiniit.com.br>
Data: 19/11/2020 03:48 PM

Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes. TREAL.

Boa tarde Ana,

Conforme solicitado, segue nossa proposta comercial com valores para
renovação conforme termo de referência.

Dúvidas ou problemas, fico a disposição.

Att,
Charles C. Martins | Gerente de Contas |  T - +55 (51) 3061-6800 - Cel:
+55 (51) 99313-3685
   RS  - Rua Dom Pedro II, 349 conj. 704 | Bairro São João | Porto
Alegre/RS | CEP 90.550-142
   S - www.infiniit.com.br

A INFINIIT é especializada em soluções para ambientes de TI, integrando
hardware, software e serviços.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2020 13:57
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos
Veeam Backup & Replication e Agentes. TREAL.

SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a) boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação, conforme abaixo.

Na impossibilidade de atender, peço por favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
82 99938-4871

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para
extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº
01125953, com final de suporte atual previsto para 27/12/2020, relativo
aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, com extensão de
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garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a partir do encerramento
da vigência atual.

Solicitamos cotação de acordo especificações  (DETALHAMENTO DO OBJETO -
3.1 Descrição do Objeto) e demais detalhamentos previstos no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
99938-4871

Horário de Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12:00 às 19:00h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexados:

Arquivo: Proposta Comercial - TRE-
AL - Infiniit_v01.pdf

Tamanho:
246k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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01125937 Veeam Backup Enterprise Plus (VMware) 27/12/2020 27/12/2023 

01125953 Veeam Agents -> Veeam Availability Suite 27/12/2020 27/12/2023 
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De: <comercial@corporativoinfo.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/11/2020 08:19 AM

Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes. TREAL.

Bom dia, Ana Paula.

Tudo bom ?

No momento não iremos poder atender a esta demanda.

Fico à disposição caso surjam novas demandas.

Obrigado.

Atenciosamente,

Fabiano Uchôa
Vendas Corporativas

Acesse: http://issuu.com/corporativoinfo nossos catálogos de produtos.

You do not close a sale, you open the doors of a relationship if you want
to
build a long-lasting and successful business.

Contribua com o meio ambiente, só imprima quando for realmente
necessário. A
natureza agradece!
Contribute to the environment, only print when you really need. The
nature
thanks!

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2020 13:57
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos
Veeam Backup & Replication e Agentes. TREAL.

SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a) boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação, conforme abaixo.

Na impossibilidade de atender, peço por favor informar por e-mail.

Atenciosamente.
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Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
82 99938-4871

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para
extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº
01125953,
com final de suporte atual previsto para 27/12/2020, relativo aos
produtos
Veeam Backup & Replication e Agentes, com extensão de garantia por 36
(trinta e seis) meses adicionais a partir do encerramento da vigência
atual.

Solicitamos cotação de acordo especificações  (DETALHAMENTO DO OBJETO -
3.1
Descrição do Objeto) e demais detalhamentos previstos no termo de
referência
em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
99938-4871

Horário de Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12:00 às 19:00h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que contatei, por ligação telefônica, as
empresas Plugnet (Breno - 81 98844-0834) e NewSupri (Júnior - 81
99146-8550) na tarde do dia 19/11/2020, onde os mesmos
confirmaram o recebimento do pedido de cotação por e-mail e
informaram que a proposta está sendo elaborada.
 
O referido é verdade e dou fé.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 23/11/2020, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0814691 e o código CRC 7261E902.

0009484-37.2020.6.02.8000 0814691v2

Certidão SEIC 0814691         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 53



De: Max Pereira <max@plugnetshop.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

CC: Marcos Cesar <marcos@plugnetshop.com.br>, Breno Tavares <breno@plugnetshop.com.br>, Marcos
Magalhães [Plugnet] <mmagalha@plugnetshop.com.br>

Data: 25/11/2020 03:09 PM

Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes. TREAL.

Ao TRE-AL 
Atenção a Sra. Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Prezada, segue conforme solicitado, nossa proposta comercial para a
renovação de suporte e garantia dos produtos Veeam.

Atenciosamente,

Max Sitcovsky

Plugnet Informática

Cel: (81) 9 9294-7207

E-mail: max@plugnetshop.com.br

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) e os arquivos nela contidos é confidencial e legalmente protegida, somente podendo
ser usada pelo indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolvê-la ao
remetente e, posteriormente, apagá-la, pois, a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta
mensagem são expressamente proibidos.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is
protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this
message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

Em qua., 25 de nov. de 2020 às 11:13, <breno@plugnetshop.com.br>
escreveu:
Max, favor enviar a proposta para o TRE - AL.

Atenciosamente

www.plugnetshop.com.br

Breno Tavares
Diretor Comercial

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=X0NAHNHQS...
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+55 (81) 3426.7006 / 98844.0834
breno@plugnetshop.com.br
R. Gen. Abreu e Lima, 222 – Rosarinho – Recife – PE

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2020 13:57
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos
Veeam Backup & Replication e Agentes. TREAL.

SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a) boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação, conforme abaixo.

Na impossibilidade de atender, peço por favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
82 99938-4871

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa
para
extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº
01125953,
com final de suporte atual previsto para 27/12/2020, relativo aos
produtos
Veeam Backup & Replication e Agentes, com extensão de garantia por 36
(trinta e seis) meses adicionais a partir do encerramento da vigência
atual.

Solicitamos cotação de acordo especificações  (DETALHAMENTO DO OBJETO -
3.1
Descrição do Objeto) e demais detalhamentos previstos no termo de
referência
em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.
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Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
99938-4871

Horário de Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12:00 às 19:00h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexados:

Arquivo: Proposta_TRE-
AL_Termo_Referência_Termo_
Referência_TIC_31-2020_25112020_v1.pdf

Tamanho:
142k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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De: Jose A Muniz JUNIOR - NEWSUPRI <junior@newsupri.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 26/11/2020 01:11 AM

Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes. TREAL.

Prezada Sra Ana Silva
Agradecemos a oportunidade
Segue anexo com nossa proposta

Junior - NEWSUPRI

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2020 13:57
Assunto: Solicitação. Cotação. Extensão de Garantia/Suporte de produtos
Veeam Backup & Replication e Agentes. TREAL.

SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a) boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação, conforme abaixo.

Na impossibilidade de atender, peço por favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
82 99938-4871

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para
extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº
01125953, com final de suporte atual previsto para 27/12/2020, relativo
aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, com extensão de
garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a partir do encerramento
da vigência atual.

Solicitamos cotação de acordo especificações  (DETALHAMENTO DO OBJETO -
3.1 Descrição do Objeto) e demais detalhamentos previstos no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=EGUOSE9HM1...
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
99938-4871

Horário de Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12:00 às 19:00h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexados:

Arquivo: Proposta Newsupri para TRE-
AL - Manutenção VEEAM.pdf

Tamanho:
317k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

 0009484-37.2020.6.02.8000 Unidade 1 1

Objeto

Fontes de Consulta
Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Cotação. Infiniit, doc. 0813158 198.000,00 10.800,00 Não aplicável

Cotação. Plugnet, doc. 0816198 178.000,00 -9.200,00 Não aplicável

Cotação. NewSupr, doc. 0816801 185.600,00 -1.600,00 Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

4,40%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

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

Total Estimado

0

187.200,00 187.200,00

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Extensão Garantia/Suporte. Veeam Backup & Replication 
e Agentes. CATSER: 27740

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

A Planilha  pode ser utilizada 187.200,00 8.242,98 Não aplicável

Planilha Estimativa de Preços. (0817114)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 64



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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2020.
À GSAD
Senhor Secretário,
 

1- Tratam os autos da contratação de extensão de
garantia/suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953,
com final de suporte atual previsto para 27/12/2020, relativa aos
produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, com garantia por
36 (trinta e seis) meses adicionais a partir do encerramento da
vigência atual, conforme termo de referência 0798933.

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para instrução, despacho GSAD 0804898.
 
3- Recebemos as propostas das empresas Infiniit

0813158, Plugnet 0816198 e NewSupri 0816801.
 
4- Confeccionada a planilha de estimativa de preços

0817114 foi estimado o valor de R$ 187.200,00 (cento e oitenta e
sete mil e duzentos reais) para a pretendida contratação.

 
5- Sugerimos que a contratação seja realizada mediante

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº  10.024/2019. CATSER:
27740.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 26/11/2020, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 26/11/2020, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817115 e o código CRC D630E0C2.

0009484-37.2020.6.02.8000 0817115v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2020.
À COFIN, para ciência e reserva de crédito,

considerando se tratar de item passível de pagamento ainda
neste exercício.

À SLC, para elaborar a minuta do edital e submetê-
la à AJ-DG, observando o prazo de abertura do certame até o
dia 15/12, dessa forma a publicação deverá ocorrer até o dia
2/12.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2020, às 23:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817346 e o código CRC 5346C2AE.

0009484-37.2020.6.02.8000 0817346v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0817346).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/11/2020, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817658 e o código CRC F32745FF.

0009484-37.2020.6.02.8000 0817658v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  
  

MMIINNUUTTAA 
 

PROCESSO Nº: 0009484-37.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário de Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços 

de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e 
Agentes, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia 
da Informação deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, 
ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o 
Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas 
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que 
couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1- DO OBJETO   
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão 

de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, conforme 
especificações descritas no Anexo I deste edital. 
 
2 – DOS PRAZOS 
 
2.1. O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 10 (dez) dias 
corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou 
documento equivalente. 
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2.2.       Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados por 36 
(trinta e seis) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

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

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos 
critérios de preferência. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 
forma eletrônica. 

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

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

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

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

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

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

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 
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5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

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

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

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

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

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

a)  Valor total do item ofertado; 

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

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
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6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação.  

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

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

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

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

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

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

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

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

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item 
ofertado. 

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

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

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

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

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

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez 
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até 
o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
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7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar 
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

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

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

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

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

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

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

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 
neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

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

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

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

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

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

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 
aberto e fechado. 

7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

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

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

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

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

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

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

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

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos 
no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 
previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° 
do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 
termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 
microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 
preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 
exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 
mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 
de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 
automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que 
estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 
Pregoeiro. 
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7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 
26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 
pena de desclassificação.  

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

8.3.1. O preço máximo fixado é de R$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e 
duzentos reais), que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita. 
 
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 
ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

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

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

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

9 – DA HABILITAÇÃO. 

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

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

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

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

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

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 
documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência; 

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

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

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

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual;  
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f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

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

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar 
a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou 
empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-
se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 
8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual 
que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado 
(a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) 
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 
contábeis do último exercício. 
 
9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 
e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 
edital. 
 
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação. 
 

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

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

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

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

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

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

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

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser 
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no 
sistema eletrônico e deverá: 
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g) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

h) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento; 

i) conter a descrição do item ofertado; 

j) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

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

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 
nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
 
10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 
10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

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

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 
acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 
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14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 
prazos previstos no certame. 

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

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

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, 
valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus 
anexos. 
 
16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
17.1.     A entrega do objeto deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail 
coinf@tre-al.jus.br. 

17.2.      O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, 
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações   
técnicas. 
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17.2.1. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

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

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

 
17.4.  O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 18. 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, 
subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará 
sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
 
a. Advertência:  
 

a.1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 

 
a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida. 

 
b. Multa de: 

 

Minuta de edital (0817672)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 90



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
 
 
 
 

b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 
do instrumento de fornecimento. 

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

b.3. 15% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento 
de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
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18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, 
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos: 

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

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

19.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
19.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não 
incidam as retenções de que trata o item anterior. 
 
19.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a 
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

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

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2020, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da Despesa 
nº 33.90.40. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

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

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
 

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

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

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

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

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

g) 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 
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, 
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na 
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo 
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas no Termo de Referência (Anexo I);  

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

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

l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe 
as atividades necessárias para prestar a garantia on-site.  
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m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica;  

n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados 
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço 
eletrônico indicado; 
 
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que 
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e 
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras 
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços 
objeto da contratação; 
 
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida 
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada 
junto ao SICAF em condição regular; 
 
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666/1993; 
 
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam 
compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
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23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação.  

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

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

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

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

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 

 
 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minuta de edital (0817672)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 98



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                         ANEXO I 
 
                              TERMO DE REFERÊNCIA 
 

  

01. Objeto 
Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & 
Replication e Agentes 

02. Quantidade(s) 
Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e 
nº 01125953 

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

• Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 
01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual previsto 
para 27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup & 
Replication e Agentes 

• Extensão de garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a 
partir do encerramento da vigência atual. 

04. Valor Estimado 
Conforme os Estudos Preliminares (doc0793766.), valor a ser 
confirmado pela SEIC. 

05. Justificativa 

Com o alto 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 adotar ferramentas avançadas que possibilitem o 
gerenciamento e monitoramento de backups do ambiente de TI, 
com recursos avançados e compatibilidade com a solução de 
backup em disco em uso. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 10 (dez) dias corridos 
após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho 
ou documento equivalente. 

07. Adjudicação Por Item. 

08. Classificação 
Orçamentária 

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

Todavia, a unidade técnica entende que, em relação à vida útil, o 
software é substitutivo à versão anterior. 

09. Local de 
Entrega 

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

10. Unidade SEGI/COINF/STI 
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1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Extensão de Garantia/Suporte para os produtos Veeam Backup & Replications e 
Agentes. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Extensão de Garantia/Suporte dos produtos Veeam Backup & Replication incluídos 
nos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual 
previsto para 27/12/2020. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

Fiscalizadora 

11. Unidade 
Gestora 

SEGEC/COMAP/SAD 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de 
Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e 
Tipo de Licitação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e 
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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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. Assim, no âmbito do 
TRE/AL, qualquer perda de dados ou informações pode ocasionar o 
comprometimento da imagem e dos serviços prestados por este órgão, com efeito 
no plano interno e no atendimento ao público. 

Neste contexto, a plataforma de backup Veeam Backup & Replication e Agentes , 
cuja garantia/suporte tem vigência atual até 27/12/2020, sendo necessária sua 
extensão para garantir sua plena funcionalidade e acesso a novas funcionalidades. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

• Dotar a infraestrutura de data center virtualizado de solução que permita o 
monitoramento e gerenciamento de backups de forma centralizada e 
compatível com a plataforma de backup em disco em uso. 

• Aproveitamento da expertise da equipe quanto a plena utilização da 
plataforma Veeam. 

• Manter a compatibilidade integral com a massa de dados armezenada por 
meio da plataforma de backup, permitindo que eventuais procedimentos de 
recuperação de dados sejam realizados de forma mais rápida e segura. 

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

• Garantir a segurança da plataforma operacional de backup, por meio da 
atualização permanente para novas versões do produto. 

• Manter o licenciamento de software Veeam e dentro das exigências legais. 

• Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma. 

• Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de parada dos 
sistemas disponibilizados, por meio de recursos de recuperação e replicação 
de dados. 

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e 
governança de tecnologia da informação; 
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2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar 
serviços e soluções de TIC; 

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter 
parque tecnológico atualizado. 

Parte do Item 17 do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia e 
Comunicação/2020 

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), demais instruções e os Estudos Preliminares 
constantes do Procedimento SEI nº 0009484-37.2020.6.02.8000. 

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

A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária para atender à 
demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase de Estudos Preliminares e visa 
assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores 
deste Regional., bem assim a alta disponibilidade de sistemas e serviços 
informatizados. 

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

Entendemos, salvo juízo superior, que a renovação/extensão pretendida pode ser 
fornecida por qualquer revenda Veeam. 

  

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou alternativa que 
não a renovação da garantia pretendida. 

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

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

  

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em 
período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza 
continuada. 
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2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

  

Adjudicação será por Item. 

2.10 Vigência 

A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses adicionais. 

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

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

  

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

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) 
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Para a utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar 
de produto em pleno uso por este Tribunal. 

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

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto 
ao fabricante; 

2. O licitante deverá fornecer o código de produto relativo ao serviço 
contratado; 

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

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

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

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

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

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

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

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

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

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou 
em inglês; 
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3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, confo
rme 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, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

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

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

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

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, refere
ntes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica. 
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

1. Extensão de garantia e suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 (Veeam 
Backup Enterprise Plus - VMware, para 08 Sockets, Basic Support) e 
nº 01125953 (Veeam Agents para 04 servidores físicos, Production Support), 
com final de vigência em 27/12/2020; 

2. 36 (trinta e seis) meses adicionais contados a partir do encerramento da 
vigência atual; 

3. Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à 
renovação; 

4. As condições de atendimento (Support Type) dos contratos deverão 
permanecer inalteradas; 

5. A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando 
que forneceu serviços similares aos do objeto deste procedimento 
licitatório; 

6. A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da Veeam para 
comercializar os serviços pretendidos. 

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 

Minuta de edital (0817672)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 106



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
 
 
 
 

competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da 
solução. 

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

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

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto: 

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

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

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

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

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

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

Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6) 
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O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto ao fabricante 
(VMware) por meio da conta institucional do TRE/AL sobre a renovação de 
extensão dos termos do contrato VMware nº 462916977. 

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: 

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

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

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 software, 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: 

1. Advertência: 

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

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

2. Multa de: 

1. 0,25% 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 d
e 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por p
razo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penal
idade 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento; 

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida; 

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 
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3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de 
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.  

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

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

9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

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

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência dos produtos 
Veeam englobados na pretentida extensão de garantia e suporte. 

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

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

Maceió, 01 de novembro de 2020. 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO                                                              
Membro da Comissão 

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES 
Chefe de Seção 

 
RODRIGO FERREIRA MOURA                                                                                      

Técnico Judiciário 
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AANNEEXXOO  IIII 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 

Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 9749 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à prestação de serviços
de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do valor estimado
da contratação.

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº 10.024/2019
faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do TCU de que,
quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta, ele deve ser
divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento do TCU
sobre o tema após a edição do referido Decreto, esta Seção divulgou os valores
estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

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

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 27/11/2020, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 27/11/2020, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 01/12/2020, às 18:20, 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.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0817676 e o código CRC 4B147691.

0009484-37.2020.6.02.8000 0817676v2

Informação 9749 (0817676)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 113



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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de dezembro de 2020.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0817346 e à

Informação 9749, da SLC (doc. 0817676), acerca da qual nada
temos a opor, para remeter os presentes autos à AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/12/2020, às 23:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0819958 e o código CRC E6DC4D57.
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PROCESSO : 0009484-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : FASE  INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - EXTENSÃO DE GARANTIA/ SUPORTE DE PRODUTOS VEEAM BACKUP &
REPLICATION E AGENTES

 

Parecer nº 2304 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Tratam os autos da contratação de extensão de
garantia/ suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, por
um período adicional de  36 (trinta e seis) meses, a partir do
encerramento da vigência atual, conforme termo de referência
TIC 31  0798933.

 
2. DO PROCEDIMENTO

Constam dos autos os seguintes documentos: 
- Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº

17/ 2020 (0778218);
- Portaria 380/2020, que nomeou a  Comissão de

Planejamento (0786792);
- Estudos Preliminares (0793766);
- Termo de Referência TIC 31 (0798933);
- Aprovação do TR pelo Secretário de Tecnologia da

Informação (0800449);
- Pendente a aprovação do TR pela Secretária de

Administração;
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC (0817115),

estimando o valor da contratação em R$ 187.200,00 (cento e
oitenta e sete mil e duzentos reais);

- Pendente a Reserva de Crédito;
- Minuta de edital de licitação na modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO  (0817672)
elaborada pela SLC, sem participação exclusiva de 
microempresas e empresas de pequeno porte.  

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras,

passamos a opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos
que seguem.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
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licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em foco

catalogados como serviços comuns,  tem-se que o objeto da
presente licitação pode ser adquirido via pregão, registrando-
se, ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 14 do
Decreto nº 12.024/2019 foram devidamente observados.

Frise-se que o presente procedimento contém todos
os elementos necessários, segundo as prescrições do art.
8º do Decreto nº 12.024/2019, quais sejam, a justificativa da
contratação, o termo de referência, a planilha de custo,
previsão orçamentária e a minuta do edital, sendo que esta
não traz cláusula restritiva ou impertinente para a execução
do objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc.
XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do antedito Decreto,
pendente, ainda, a autorização de abertura da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a participação
de microempresas e empresas de pequeno porte, quanto aos
creitérios desempate.  

 
4. DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO FORMAL E DO PRAZO DA GARANTIA
TÉCNICA

De acordo com o item 2.2 do edital, os serviços de
extensão de garantia deverão ser disponibilizados durante um
período adicional de 36 (trinta e seis) meses.

A previsão de obrigações futuras poderia nos levar
a pensar na obrigatoriedade de assinatura de termo
contratual. No entanto, como já vastamente analisado em
procedimentos anteriores, há que se distinguir o prazo de
vigência do contrato administrativo da duração da garantia
técnica, que apesar de ligada à obrigação principal do
contrato administrativo, com ela não se confunde. Na
verdade, trata-se de uma obrigação secundária.

Assim: "o prazo do contrato administrativo é
baseado no tempo necessário para cumprimento do objeto e
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respectivo pagamento pela Administração, o qual está
adstrito, como regra, à vigência do crédito orçamentário, na
forma do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Já o prazo da garantia
técnica deve ser estabelecido com base nas condições
praticadas no setor privado, de acordo com a realidade de
mercado. Por isso, o prazo de vigência do contrato não
deve ser estabelecido abarcando o período de garantia
técnica, mas sim atender unicamente ao prescrito no
art. 57 da Lei de Licitações, caput ou incisos, conforme
o caso." (Blog da Zênite)

Nesse sentido forma-se o entendimento do Tribunal
de Contas da União na Decisão nº 202/2002 – Primeira
Câmara:

“VOTO
(…)
No que se refere à vigência do contrato, é
necessário reconhecer o acerto das
considerações tecidas a esse respeito pela
unidade técnica na instrução transcrita
no relatório. Conforme evidenciado à fl.
134, anexo 1, o objeto do contrato já
foi integralmente executado e pago,
não havendo nenhum serviço
pendente e tampouco saldo
remanescente a pagar. O contrato só
permanece em vigor em razão
da garantia técnica, estipulada na
cláusula décima quinta (fl. 25, anexo 1)
que se estenderia por período não inferior
a cinco anos, contados da lavratura do
termo de entrega e recebimento definitivo
do objeto contratado. Como visto, esse
prazo foi equivocadamente inserto
na vigência do contrato.
Evidente que, em consonância com o
entendimento da Serur, do ato não
resultou dano ou prejuízo ao Erário. Não
se trata de contrato que preveja a
prestação continuada de serviços e os
respectivos pagamentos, por prazo
superior ao limite legal. No caso,
a vigência do contrato encontra-se
estendida unicamente por conta
da garantia técnica, que integra o ajuste.
Assim sendo, a rescisão do contrato, além
de não ser necessária, tampouco é
recomendável, uma vez que poderia
ensejar questionamentos acerca
da vigência da garantia.
Não obstante, não se pode dispensar
determinação ao IPqM, no sentido de
que observe os limites estabelecidos
no art. 57, da Lei nº
8.666/93, deixando de incluir, no
prazo de vigência contratual, o
período de garantia, uma vez que a
responsabilidade do fornecedor dos
produtos ou serviços já está prevista
nos arts. 69 e 73, § 2º, da mesma lei.
Ademais, é pertinente observar que, nas
situações em que seja aplicável a Lei nº
8.078/90, poderá ser obtido termo de
garantia contratual, de acordo com o
disposto no art. 50 e parágrafo único da
citada lei.
(…)
DECISÃO
(…)
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8. Decisão: Os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em sessão da
Primeira Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, e com fundamento
no art. 48 c/c os arts. 32, parágrafo único,
e 33 da Lei nº 8.443/92 e nos arts. 230 e
233 do Regimento Interno, decidem:
(…)
8.2. dar à determinação constante do item
II, do Ofício – 3a Secex 1.064/00, que
comunicou ao IPqM a deliberação tomada
por esta Primeira Câmara, em sessão de
06.06.00, contida na Relação 44/00, Ata
19/00, a seguinte redação:
II – observe, nas contratações futuras,
as disposições constantes da Lei nº
8.666/93, art. 57, que dispõe sobre o
prazo da duração dos contratos, sem
incluir no período de vigência o prazo
de garantia, uma vez que esse direito,
de acordo com o que preceitua o art.
69, e o § 2º, do art. 73, todos da Lei nº
8.666/93, perdura após a execução do
objeto do contrato.
8.3. esclarecer ao IPqM que, nas
hipóteses em que for aplicável a Lei nº
8.078/90, poderá exigir do contratado,
termo de garantia em separado, segundo
o disposto no art. 50 e parágrafo único,
da mencionada lei; e (…)”.  
Tribunal de Contas da União: Decisão nº
202/2002 – 1ª CÂMARA – TC
015.972/1999-2 – Relator: Ministro
Walton Alencar Rodrigues – Sessão:
14/05/2002.

 
 
No mesmo sentido é a Orientação Normativa nº 51

da Advocacia-Geral da União, que estabelece: 
 

“A garantia legal ou contratual do objeto
tem prazo de vigência próprio e
desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas
condições, mesmo depois de expirada
a vigência contratual.” 
 

Assim, correto está o edital, uma vez que o prazo
de garantia técnica não integra o prazo de vigência do
contrato.

 

5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

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

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
O processo administrativo foi devidamente autuado?

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

2

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

Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº 182/2013

SIM 0778218

3

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

Resolução nº 182/2013:
Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá
ser elaborado no exercício anterior ao ano de sua
execução, pela Área de Tecnologia da Informação e
Comunicação, em harmonia com o seu Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), de
modo a incluir todas as contratações necessárias ao
alcance dos objetivos estabelecidos nos
planejamentos do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá
ser submetido até o dia 30 (trinta) de novembro de
cada ano à autoridade competente do órgão que
deliberará sobre as ações e os investimentos em
Tecnologia da Informação e Comunicação a serem
realizados.

SIM 0778218

4
Consta dos autos Estudos Preliminares e Projeto Básico ou
Termo de Referência?

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013
SIM

0793766

0798933

5
Se a contratação for de mão de obra terceirizada, a Equipe
de Planejamento da Contratação elaborou Plano de
Trabalho, nos termos do art. 9º da Resolução nº 182/2013,
antes de fazer o Termo de Referência?

N/A  

6

A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da
Contratação estão cientes de que não poderão ser objeto
de contratação de STIC:

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

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

SIM  

7

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

Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ nº 182/2013.

 N/A  

8

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

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

SIM  

9 Foram observadas as vedações constantes do art. 11 da
Resolução CNJ nº 182/2013? SIM  
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10 Os Estudos Preliminares contemplam as etapas previstas no
§ 1º do art. 12 da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM  

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

SIM  

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

SIM 0786792

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

 

(EP)

0793766

a cargo da
SAD e da
STI

14
A equipe de planejamento foi quem elaborou e assinou os
Estudos Preliminares e o TR ou PB?

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

15
O titular da área demandante aprovou os termos da
contratação?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0800449

16
A autoridade competente autorizou o prosseguimento da
contratação pretendida?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0782876

17

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 viabilidade da contratação, sustentação do
contrato, estratégia para a contratação e análise de risco)?

Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº 182/2013

N/A  

18
O documento viabilidade da contratação contém os
elementos mínimos estabelecidos no art. 14, da Resolução
CNJ nº 182/2013?

SIM 0793766

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

SIM 0793766

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

SIM 0793766

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

SIM 0793766

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

SIM 0798933

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

SIM 0798933

24 O Termo de Referência contém ainda os elementos mínimos
estabelecidos na Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0798933

25 O titular da área demandante aprovou os Estudos
Preliminares e o Termo de Referência da Contratação? SIM 0800449

PESQUISA DE PREÇOS  

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

Ref. art. 14, II do Decreto nº 10.024/2019,
 PENDENTE
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27

Foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo mercado do
ramo do objeto da licitação?

Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. 3º, XI, do Decreto nº
10.024/2019, arts. 15, III e 43, IV da Lei nº 8.666/1993, art.
22, IN/SLTI 04/2014 e IN/SLTI 05/2014.

SIM 0817115

28

Tratando-se de serviço, existe orçamento detalhado em
planilhas que expresse a composição de todos os seus custos
unitários baseado em pesquisa de preços praticados no
mercado do ramo do objeto da contratação (art. 7º, § 2º, II da
Lei 8.666/1993 e art. 15, XII, “a”, da IN/SLTI 02/2008), assim
como a respectiva pesquisa de preços realizada (art. 43, IV da
Lei nº 8.666/93, art. 15, XII, “b”, IN/SLTI 02/2008 e IN/SLTI
05/2014)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário - TCU

N/A
 

 

29

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

Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014

N/A  

30
No caso de pesquisa com menos de 3 preços/fornecedores,
foi apresentada justificativa?

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014
N/A  

31
A Seção de Compras avaliou a estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com aquele praticado no
mercado ou encaminhou a pesquisa para manifestação da
unidade demandante, conforme o caso?

SIM 0817115

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

NÃO 0817672

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

SIM 0817676

34
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

SIM  

35

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

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

N/A  

36
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

SIM  

37
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  

38
A minuta do edital contempla anexos com orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos
os custos unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

SIM  

 

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

N/A  

40
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação
de lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação SIM 0817672
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das 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 AVALIAR

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

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

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

48
A minuta do contrato/ata contém descrição dos prazos e
modo para fornecimento de bens e/ou prestação dos
serviços?

SIM (edital)

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

50
A minuta do contrato/ata contém obrigação à fornecedora de
manter as condições de habilitação durante a execução do
contrato?

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

SIM (edital)

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo,
para a fornecedora, a obrigação de prestar garantia de
execução do contrato? (A decisão compete à autoridade
que ordenar a despesa).

NÃO  

53 A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento provisório e o definitivo? SIM (edital)

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

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

irreajustáveis 

(edital)

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS  

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

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
SIM 0817676

58

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

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

59
A SLC verificou a incidência das exceções previstas no art.
10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

N/A  
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60
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital
e seus anexos pela assessoria jurídica?

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

61

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

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 13, III e 8º, V,
do Decreto 10.024/2019

 Próxima fase

62
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 20 do Decreto
nº 10.024/2019

 Próxima fase

63
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 14, V,
16, I, 17, 18 e 8º VI, do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

64
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação
no DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

65

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

Ref. art. 8º, VI do Decreto nº 10.024/2019 e arts. 7º, § 2º,
III, 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93.

 PENDENTE

66
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa? Ref. art. 16, I, da Lei
Complementar nº 101/2000

N/A  

67
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa?

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

 
6. PROVIDÊNCIAS NECESSÀRIAS

Para para que o procedimento flua com segurança
e regularidade, convém juntar aos autos os elementos
relativos aos itens 26 e 65 da Tabela de Verificação acima.

Ademais, convém verificar a pertinência de se
inserir exigências de habilitação técnica e econômico-
financeira, em face da expressividade dos valores licitados
(item 44 da tabela).

 
7. CONCLUSÃO

Em virtude das providências referidas no item 6,
acima, remetem-se os autos à SAD, para aperfeiçoamento da
instrução.

Importante ressaltar que o prazo estipulado no
Despacho SAD (0817346) resta prejudicado, o que pode vir a
comprometer a realização do certame ainda neste exercício.

 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 02/12/2020, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 02/12/2020, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0820269 e o código CRC 1BF0F4E8.

0009484-37.2020.6.02.8000 0820269v17
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DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
Tendo em vista o Parecer 2304, da AJ-DG, solicito

urgente pronunciamento da COINF sobre "a pertinência de se
inserir exigências de habilitação técnica e econômico-
financeira, em face da expressividade dos valores licitados
(item 44 da tabela)."

À COFIN, em paralelo, para declarar a existência de
crédito suficiente a contemplar a despesa.

Por fim, com base no Despacho STI 0800449,
aprovo o termo de Referência, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/12/2020, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821129 e o código CRC AB0CBF16.

0009484-37.2020.6.02.8000 0821129v1

Despacho GSAD 0821129         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 125



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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante do despacho GSAD (0821129) e pela

necessidade de tramitação em caráter de urgência, DECLARO
a disponibilidade orçamentária do objeto em pauta, com
utilização do valor de R$ 142.904,47 (cento e quarenta e dois
mil novecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos),
relativo ao cancelamento do pré-empenho , evento (0772961),
nos termos do despacho SAD (0821140) e R$ 44.295,53
(quarenta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e
cinquenta e três centavos) a ser utilizado da disponibilidade
orçamentária constante na UGR COFIN (0821166).

Concomitante, à SGO para os procedimentos de
ajustes nos termos acima e  juntada da reserva de crédito na
maior brevidade possível.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/12/2020, às 20:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821161 e o código CRC D260A963.

0009484-37.2020.6.02.8000 0821161v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0821129, 

a inserção de  exigências de habilitação técnica e econômico-
financeira é indiferente a unidade demandante, em face da
expressividade dos valores licitados.

De observar que, salvo melhor juízo, por se tratar
de registro de preços, há salvaguarda suficiente para a
Administração com a conferência do bem/serviço entregue e
atestado que, apenas em caso positivo, é fato desencadeador
de pagamento ao fornecedor.

E, mais uma vez, por se tratar de Registro de
Preços, cada ordem de fornecimento pode ter valor singular e,
não necessariamente, valor expressivo.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 02/12/2020, às 20:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821164 e o código CRC 54A231F8.
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  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
  02/12/20  19:59                                      USUARIO : RUI CARLOS     
                                                       PAGINA  :      1         
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  POSICAO         : DEZEMBRO        - ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL  : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL                              
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 
    N 1 167666 0100000000 319000                                    531.982,24 C
    N 1 167666 0100000000 319011   070295 FOL SERVID                650.000,00 C
    N 1 167666 0100000000 319100                                     27.436,07 C
    N 1 167668 0100000000 339000                                     11.300,00 C
    N 1 167670 0100000000 339000                                      1.300,00 C
    N 1 167672 0100000000 339000                                     90.462,97 C
    N 1 167674 0100000000 339000   070292                            55.777,15 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070278 ADM MATAUX                    103,45 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070278 TIC MATCON                  2.050,67 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070282 ADM MATMAN                    240,00 C
    N 1 167674 0100000000 339033   070277 ADM LOCVEI                  5.308,00 C
    N 1 167674 0100000000 339040   070285 TIC MANSOF                 56.028,31 C
                                                                    CONTINUA ...
  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA                 
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DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0821129,

COFIN 0821161 e COINF 0821164, para devolver os autos à
análise do Sr. Assessor Jurídico.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/12/2020, às 20:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821177 e o código CRC A6F73A79.

0009484-37.2020.6.02.8000 0821177v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2020.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0821129,  a

lamentar transtornos, retifico o Despacho COINF 0821164,
vez que o procedimento em tela não cuida de Registro de
Preços.

Todavia, de forma analoga, a inserção
de  exigências de habilitação técnica e econômico-financeira é
indiferente à unidade demandante, em face da expressividade
dos valores licitados.

De observar que, salvo melhor juízo, por se tratar
de Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº
01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual previsto
para 27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup &
Replication e Agentes, ou seja, garantir continuidade de
contratos já instituidos junto ao fabricante, há salvaguarda
suficiente para a Administração com a conferência do
bem/serviço entregue e atestado que, apenas em caso
positivo, é fato desencadeador de pagamento ao fornecedor.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 03/12/2020, às 10:20, 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.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821426 e o código CRC 8B3D6328.
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2020.
Superada a questão da habilitação técnica

(doc. 0821426), soliito à SLC, com a máxima urgência, que
inclua na minuta as exigências usuais de qualificação
econômica, aotadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica para
os casos de itens de TI, especialmente para os casos de
garantias. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/12/2020, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821698 e o código CRC 77D064B4.

0009484-37.2020.6.02.8000 0821698v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 03/12/2020, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821808 e o código CRC A143CE26.

0009484-37.2020.6.02.8000 0821808v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 461

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 03/12/2020, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821813 e o código CRC C57ADD82.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  
  

MMIINNUUTTAA 
 

PROCESSO Nº: 0009484-37.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário de Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços 

de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e 
Agentes, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia 
da Informação deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, 
ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o 
Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas 
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que 
couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1- DO OBJETO   
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão 

de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, conforme 
especificações descritas no Anexo I deste edital. 
 
2 – DOS PRAZOS 
 
2.1. O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 10 (dez) dias 
corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou 
documento equivalente. 
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2.2.       Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados por 36 
(trinta e seis) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 

nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para 

o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) 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). 
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3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 

ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49.  

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos 

critérios de preferência. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 

lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída 

a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

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

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 
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5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 

as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I.  

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

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 
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6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 

sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado 

por um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item 
ofertado. 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 

a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 

sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez 

por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
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7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar 

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 

o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 
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esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 

ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 

aberto e fechado. 

7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
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da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos 

no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 

previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° 

do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 

preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 

exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 

de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que 

estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 

Pregoeiro. 
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7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 

pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado é de R$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e 
duzentos reais), que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 
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9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
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encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 

de habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

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

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  
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f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar 

a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 

execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-

se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 

8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual 

que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado 

(a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 

e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
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quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 

para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que 

estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além 

da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação econômico-financeira: 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.  

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser 

encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no 

sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 

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

Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 

nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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11 - DOS RECURSOS. 
 

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 

caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não 

o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias 

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, 
valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus 
anexos. 
 
16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
17.1.     A entrega do objeto deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail 
coinf@tre-al.jus.br. 
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17.2.      O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, 
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações   
técnicas. 

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

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

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

 
17.4.  O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 18. 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 
do instrumento de fornecimento. 

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

b.3. 15% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento 
de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
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18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  
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10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, 
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos: 

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

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

19.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
19.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não 
incidam as retenções de que trata o item anterior. 
 
19.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a 
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

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

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2020, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da Despesa 
nº 33.90.40. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

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

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
 

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

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

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

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

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

g) 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 
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, 
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na 
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo 
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas no Termo de Referência (Anexo I);  

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

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

l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe 
as atividades necessárias para prestar a garantia on-site.  
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m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica;  

n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados 
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço 
eletrônico indicado; 
 
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que 
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e 
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras 
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços 
objeto da contratação; 
 
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida 
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada 
junto ao SICAF em condição regular; 
 
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666/1993; 
 
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam 
compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 
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23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 

os prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 

 
 

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

  

01. Objeto 
Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & 
Replication e Agentes 

02. Quantidade(s) 
Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e 
nº 01125953 

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

 Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 
01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual previsto 
para 27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup & 
Replication e Agentes 

 Extensão de garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a 
partir do encerramento da vigência atual. 

04. Valor Estimado 
Conforme os Estudos Preliminares (doc0793766.), valor a ser 
confirmado pela SEIC. 

05. Justificativa 

Com o alto 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 adotar ferramentas avançadas que possibilitem o 
gerenciamento e monitoramento de backups do ambiente de TI, 
com recursos avançados e compatibilidade com a solução de 
backup em disco em uso. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 10 (dez) dias corridos 
após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho 
ou documento equivalente. 

07. Adjudicação Por Item. 

08. Classificação 
Orçamentária 

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

Todavia, a unidade técnica entende que, em relação à vida útil, o 
software é substitutivo à versão anterior. 

09. Local de 
Entrega 

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

10. Unidade SEGI/COINF/STI 
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1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Extensão de Garantia/Suporte para os produtos Veeam Backup & Replications e 
Agentes. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Extensão de Garantia/Suporte dos produtos Veeam Backup & Replication incluídos 
nos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual 
previsto para 27/12/2020. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

  

Fiscalizadora 

11. Unidade 
Gestora 

SEGEC/COMAP/SAD 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de 
Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e 
Tipo de Licitação 

Vide 

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0821837)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 166



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

 

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. Assim, no âmbito do 
TRE/AL, qualquer perda de dados ou informações pode ocasionar o 
comprometimento da imagem e dos serviços prestados por este órgão, com efeito 
no plano interno e no atendimento ao público. 

Neste contexto, a plataforma de backup Veeam Backup & Replication e Agentes , 
cuja garantia/suporte tem vigência atual até 27/12/2020, sendo necessária sua 
extensão para garantir sua plena funcionalidade e acesso a novas funcionalidades. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Dotar a infraestrutura de data center virtualizado de solução que permita o 
monitoramento e gerenciamento de backups de forma centralizada e 
compatível com a plataforma de backup em disco em uso. 

 Aproveitamento da expertise da equipe quanto a plena utilização da 
plataforma Veeam. 

 Manter a compatibilidade integral com a massa de dados armezenada por 
meio da plataforma de backup, permitindo que eventuais procedimentos de 
recuperação de dados sejam realizados de forma mais rápida e segura. 

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

 Garantir a segurança da plataforma operacional de backup, por meio da 
atualização permanente para novas versões do produto. 

 Manter o licenciamento de software Veeam e dentro das exigências legais. 

 Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma. 

 Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de parada dos 
sistemas disponibilizados, por meio de recursos de recuperação e replicação 
de dados. 

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e 
governança de tecnologia da informação; 
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2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar 
serviços e soluções de TIC; 

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter 
parque tecnológico atualizado. 

Parte do Item 17 do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia e 
Comunicação/2020 

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), demais instruções e os Estudos Preliminares 
constantes do Procedimento SEI nº 0009484-37.2020.6.02.8000. 

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

A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária para atender à 
demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase de Estudos Preliminares e visa 
assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores 
deste Regional., bem assim a alta disponibilidade de sistemas e serviços 
informatizados. 

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

Entendemos, salvo juízo superior, que a renovação/extensão pretendida pode ser 
fornecida por qualquer revenda Veeam. 

  

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou alternativa que 
não a renovação da garantia pretendida. 

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

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

  

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em 
período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza 
continuada. 
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2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i) 

Não haverá parcelamento. 

  

Adjudicação será por Item. 

2.10 Vigência 

A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses adicionais. 

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

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

  

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

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) 
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Para a utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar 
de produto em pleno uso por este Tribunal. 

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

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto 
ao fabricante; 

2. O licitante deverá fornecer o código de produto relativo ao serviço 
contratado; 

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

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

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

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

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

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

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

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

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

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e 
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou 
em inglês; 
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3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, confo
rme 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, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

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

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

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

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, refere
ntes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica. 
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

1. Extensão de garantia e suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 (Veeam 
Backup Enterprise Plus - VMware, para 08 Sockets, Basic Support) e 
nº 01125953 (Veeam Agents para 04 servidores físicos, Production Support), 
com final de vigência em 27/12/2020; 

2. 36 (trinta e seis) meses adicionais contados a partir do encerramento da 
vigência atual; 

3. Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à 
renovação; 

4. As condições de atendimento (Support Type) dos contratos deverão 
permanecer inalteradas; 

5. A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando 
que forneceu serviços similares aos do objeto deste procedimento 
licitatório; 

6. A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da Veeam para 
comercializar os serviços pretendidos. 

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 
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competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da 
solução. 

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

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

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto: 

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

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

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

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

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

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

Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6) 
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O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto ao fabricante 
(VMware) por meio da conta institucional do TRE/AL sobre a renovação de 
extensão dos termos do contrato VMware nº 462916977. 

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: 

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

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

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 software, 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: 

1. Advertência: 

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

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

2. Multa de: 

1. 0,25% 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 d
e 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por p
razo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penal
idade 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento; 

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida; 

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 
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3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de 
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.  

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

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

9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

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

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência dos produtos 
Veeam englobados na pretentida extensão de garantia e suporte. 

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

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

Maceió, 01 de novembro de 2020. 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO                                                               
Membro da Comissão 

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES 
Chefe de Seção 

 
RODRIGO FERREIRA MOURA                                                                                      

Técnico Judiciário 
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AANNEEXXOO  IIII 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2020.
À AJ-DG,
Para análise de minuta de edital alterada com a

inclusão de qualificação financeira, cuja a modalidade foi
combinada verbalmente com o Secretário de Administração.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 03/12/2020, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821838 e o código CRC 61B50CF3.

0009484-37.2020.6.02.8000 0821838v1
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PROCESSO : 0009484-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : FASE  INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - EXTENSÃO DE GARANTIA - DILIGÊNCIAS 

 

Parecer nº 2314 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral, 
 
Cuida-se de contratação de extensão de

garantia/ suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes, em uso neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, por
um período adicional de  36 (trinta e seis) meses, a partir do
encerramento da vigência atual, conforme termo de
referência TIC 31  0798933.

A análise da regularidade da fase interna foi
iniciada no Parecer 2304 (0820269), ocasião em que esta
Assessoria Jurídica solicitou as seguintes diligências:

 a) juntar aos autos os elementos relativos aos itens
26 e 65 da Tabela de Verificação (aprovação do TR pela SAD e
reserva de crédito);

b) verificar a pertinência de se inserir exigências
de habilitação técnica e econômico-financeira, em face da
expressividade dos valores licitados (item 44 da tabela).

 
Retornam os autos para conclusão da análise com a

juntada dos seguintes documentos : 
a) aprovação do TR pela SAD 0821129;
b) informação da COFIN (0821161) sobre

a disponibilidade orçamentária do objeto em pauta, com
utilização do valor de R$ 142.904,47 (cento e quarenta e dois
mil novecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos),
relativo ao cancelamento do pré-empenho , evento (0772961),
nos termos do despacho SAD (0821140) e R$ 44.295,53
(quarenta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e
cinquenta e três centavos) a ser utilizado da disponibilidade
orçamentária constante na UGR COFIN (0821166);

c) nova minuta de edital (0821837) com exigências
usuais de qualificação econômica, aotadas e aprovadas pela
Assessoria Jurídica para os casos de itens de TI,
especialmente para os casos de garantias. 

 
Pelo exposto, sanadas as pendências apontadas, em

complemento ao antedito Parecer (0820269), esta Assessoria
Jurídica aprova, em face de sua regularidade jurídica. a
minuta   (0821837) de edital de  licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a prestação de serviços de extensão de
garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal.

 
 
À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 03/12/2020, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 03/12/2020, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821854 e o código CRC 93879213.

0009484-37.2020.6.02.8000 0821854v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de dezembro de 2020.
Cuida-se de contratação de extensão de garantia/ suporte

de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, em uso neste
Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, por um período adicional de  36
(trinta e seis) meses, a partir do encerramento da vigência atual,
conforme termo de referência TIC 31  0798933.

Dessa forma, considerando toda a instrução ora levada a
efeito, em especial os Pareceres 2304 (0820269) e 2314 (0821854),
da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, concluo os presentes
autos ao Exmo. Sr. Desembargador-Presidente deste Tribunal
propondo, com a devida vênia, que seja autorizada a licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, de
acordo com a Minuta 0821837, objetivando a prestação de serviços
de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup &
Replication e Agentes, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
03/12/2020, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821966 e o código CRC 887E10D9.
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PROCESSO : 0009484-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Contratação de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup &
Replication e Agentes.

 

Decisão nº 2960 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0821966.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a prestação de serviços de extensão de garantia/suporte
de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no
evento SEI 0821837, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral por meio do Parecer nº 2314 (0821854), em complemento ao
Parecer nº 2304 (0820269) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 03/12/2020, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0822001 e o código CRC B01B02E9.

0009484-37.2020.6.02.8000 0822001v2

Decisão 2960 (0822001)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 182



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  9933//22002200  
  

PROCESSO Nº: 0009484-37.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: 18 de dezembro de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços 

de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e 
Agentes, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia 
da Informação deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, 
ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o 
Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas 
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que 
couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1- DO OBJETO   
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão 

de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, conforme 
especificações descritas no Anexo I deste edital. 
 
2 – DOS PRAZOS 
 
2.1. O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 10 (dez) dias 
corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou 
documento equivalente. 
 
2.2.       Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados por 36 
(trinta e seis) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
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3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 

nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para 

o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) 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). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 

ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49.  

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos 

critérios de preferência. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 
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4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 

lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída 

a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

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

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 

as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I.  

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

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  
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6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 

sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado 

por um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item 
ofertado. 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 

a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 

sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez 

por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 
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licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar 

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 

o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 
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de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 

ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 

aberto e fechado. 

7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
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da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos 

no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 

previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° 

do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 

preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 

exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 

de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que 

estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 

Pregoeiro. 
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7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 

pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado é de R$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e 
duzentos reais), que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 
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9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
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encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 

de habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

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

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  
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f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar 

a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 

execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-

se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 

8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual 

que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado 

(a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 

e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
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quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 

para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que 

estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além 

da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação econômico-financeira: 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.  

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser 

encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no 

sistema eletrônico e deverá: 

g) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

h) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

i) conter a descrição do item ofertado; 

j) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 

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

Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 

nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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11 - DOS RECURSOS. 
 

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 

caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não 

o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias 

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, 
valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus 
anexos. 
 
16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
17.1.     A entrega do objeto deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail 
coinf@tre-al.jus.br. 
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17.2.      O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, 
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações   
técnicas. 

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

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

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

 
17.4.  O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 18. 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 
do instrumento de fornecimento. 

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

b.3. 15% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento 
de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
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18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  

Edital do Pregão Eletrônico nº 93/2020 (0822564)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 206



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

 

10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, 
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos: 

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

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

19.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
19.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não 
incidam as retenções de que trata o item anterior. 
 
19.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 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, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

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

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2020, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da Despesa 
nº 33.90.40. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

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

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
 

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

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

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

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

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

g) 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 
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, 
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na 
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo 
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas no Termo de Referência (Anexo I);  

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

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

l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe 
as atividades necessárias para prestar a garantia on-site.  
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m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica;  

n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados 
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço 
eletrônico indicado; 
 
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que 
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e 
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras 
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços 
objeto da contratação; 
 
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida 
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada 
junto ao SICAF em condição regular; 
 
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666/1993; 
 
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam 
compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 
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23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 

os prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

 
Maceió/AL, 03 de dezembro de 2020. 

 
 

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

  

01. Objeto 
Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & 
Replication e Agentes 

02. Quantidade(s) 
Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e 
nº 01125953 

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

 Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 
01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual previsto 
para 27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup & 
Replication e Agentes 

 Extensão de garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a 
partir do encerramento da vigência atual. 

04. Valor Estimado 
Conforme os Estudos Preliminares (doc0793766.), valor a ser 
confirmado pela SEIC. 

05. Justificativa 

Com o alto 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 adotar ferramentas avançadas que possibilitem o 
gerenciamento e monitoramento de backups do ambiente de TI, 
com recursos avançados e compatibilidade com a solução de 
backup em disco em uso. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 10 (dez) dias corridos 
após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho 
ou documento equivalente. 

07. Adjudicação Por Item. 

08. Classificação 
Orçamentária 

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

Todavia, a unidade técnica entende que, em relação à vida útil, o 
software é substitutivo à versão anterior. 

09. Local de 
Entrega 

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

10. Unidade 
Fiscalizadora 

SEGI/COINF/STI 
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1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Extensão de Garantia/Suporte para os produtos Veeam Backup & Replications e 
Agentes. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Extensão de Garantia/Suporte dos produtos Veeam Backup & Replication incluídos 
nos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual 
previsto para 27/12/2020. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

 2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

11. Unidade 
Gestora 

SEGEC/COMAP/SAD 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de 
Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e 
Tipo de Licitação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e 
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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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 ocasionar o 
comprometimento da imagem e dos serviços prestados por este órgão, com efeito 
no plano interno e no atendimento ao público. 

Neste contexto, a plataforma de backup Veeam Backup & Replication e Agentes , 
cuja garantia/suporte tem vigência atual até 27/12/2020, sendo necessária sua 
extensão para garantir sua plena funcionalidade e acesso a novas funcionalidades. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Dotar a infraestrutura de data center virtualizado de solução que permita o 
monitoramento e gerenciamento de backups de forma centralizada e 
compatível com a plataforma de backup em disco em uso. 

 Aproveitamento da expertise da equipe quanto a plena utilização da 
plataforma Veeam. 

 Manter a compatibilidade integral com a massa de dados armezenada por 
meio da plataforma de backup, permitindo que eventuais procedimentos de 
recuperação de dados sejam realizados de forma mais rápida e segura. 

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

 Garantir a segurança da plataforma operacional de backup, por meio da 
atualização permanente para novas versões do produto. 

 Manter o licenciamento de software Veeam e dentro das exigências legais. 

 Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma. 

 Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de parada dos 
sistemas disponibilizados, por meio de recursos de recuperação e replicação 
de dados. 

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e 
governança de tecnologia da informação; 

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar 
serviços e soluções de TIC; 
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3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter 
parque tecnológico atualizado. 

Parte do Item 17 do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia e 
Comunicação/2020 

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), demais instruções e os Estudos Preliminares 
constantes do Procedimento SEI nº 0009484-37.2020.6.02.8000. 

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

A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária para atender à 
demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase de Estudos Preliminares e visa 
assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores 
deste Regional., bem assim a alta disponibilidade de sistemas e serviços 
informatizados. 

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

Entendemos, salvo juízo superior, que a renovação/extensão pretendida pode ser 
fornecida por qualquer revenda Veeam. 

  

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou alternativa que 
não a renovação da garantia pretendida. 

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

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

  

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

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

  

Adjudicação será por Item. 

2.10 Vigência 

A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses adicionais. 

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

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

  

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

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 a utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar 
de produto em pleno uso por este Tribunal. 
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2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l) 

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto 
ao fabricante; 

2. O licitante deverá fornecer o código de produto relativo ao serviço 
contratado; 

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

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

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

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

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

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

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

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

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

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

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, confo
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rme 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, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

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

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

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

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, refere
ntes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica. 
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

1. Extensão de garantia e suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 (Veeam 
Backup Enterprise Plus - VMware, para 08 Sockets, Basic Support) e 
nº 01125953 (Veeam Agents para 04 servidores físicos, Production Support), 
com final de vigência em 27/12/2020; 

2. 36 (trinta e seis) meses adicionais contados a partir do encerramento da 
vigência atual; 

3. Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à 
renovação; 

4. As condições de atendimento (Support Type) dos contratos deverão 
permanecer inalteradas; 

5. A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando 
que forneceu serviços similares aos do objeto deste procedimento 
licitatório; 

6. A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da Veeam para 
comercializar os serviços pretendidos. 

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 
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competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da 
solução. 

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

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

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto: 

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

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

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

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

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

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

Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6) 
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O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto ao fabricante 
(VMware) por meio da conta institucional do TRE/AL sobre a renovação de 
extensão dos termos do contrato VMware nº 462916977. 

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: 

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

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

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 software, 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: 

1. Advertência: 

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

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

2. Multa de: 

1. 0,25% 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 d
e 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por p
razo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penal
idade 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento; 

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida; 

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 
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3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de 
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.  

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

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

9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

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

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência dos produtos 
Veeam englobados na pretentida extensão de garantia e suporte. 

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

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

Maceió, 01 de novembro de 2020. 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO                                                               
Membro da Comissão 

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES 
Chefe de Seção 

 
RODRIGO FERREIRA MOURA                                                                                      

Técnico Judiciário 
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AANNEEXXOO  IIII 

  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 92 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020

 

PROCESSO Nº: 0009484-37.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Data: 18 de dezembro de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA

Horário de Abertura: 9 horas

Local: www.comprasnet.gov.br

 

               O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços
de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação deste Tribunal.

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212,
de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital
e seus anexos.

 

1- DO OBJETO 

 

1.1.           O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.

 

2 – DOS PRAZOS

 

2.1.           O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 10 (dez) dias
corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou
documento equivalente.

 

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

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.            Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de    
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos
critérios de preferência.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

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

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

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

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

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

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

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

 

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

5.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

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

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

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

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

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

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

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

a)  Valor total do item ofertado;

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

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

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

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

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

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

 

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

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

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

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

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item
ofertado.

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

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

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

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

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

7.11.       Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. .         Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.              O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

7.20.         Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de
sua proposta.

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

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

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

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

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

7.   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

7. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

1.1.1. no país;

1.1.2. por empresas brasileiras;

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

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

7.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

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

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

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

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

7.         Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no
art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência
previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e
8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

1.            Nas contratações de bens e serviços de informática e automação,
nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de
preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no
exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na
mesma situação.

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

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019.
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8.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

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

8.3.1. O preço máximo fixado é de R$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e
duzentos reais), que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

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

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

 

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

 

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

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

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

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

8.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

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

8.          Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.29.

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

9 – DA HABILITAÇÃO.

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

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

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

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
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9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

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

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

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

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

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

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

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

 

9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

 

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

 

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

9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

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

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

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

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

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

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
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9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

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

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

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

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

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

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações
contábeis do último exercício.

 

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

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

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

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

2. 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.

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

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
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9.10.3. Qualificação econômico-financeira: 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.

9.         Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

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

h. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

i. conter a descrição do item ofertado;
j. conter o preço unitário e total do item ofertado.
j.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

10.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

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

 

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

 

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

11 - DOS RECURSOS.

 

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

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

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

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

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

11.         O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

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

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:
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a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

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

12.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

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

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

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

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

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

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.         Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

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

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

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

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

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

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

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

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO

 

15.1.      O preço ofertado será fixo e irreajustável.

 

16 – DA CONTRATAÇÃO

 

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

 

16.2.      O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.

 

16.3.      Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
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durante a vigência do contrato.

 

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

 

17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

 

17.1.     A entrega do objeto deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail
coinf@tre-al.jus.br.

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

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

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

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

 

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

 

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

 

17.6.             O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.

 

17.7.           O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 18.

 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

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

 

a. Advertência:

 

a.1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até
5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

 

a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

 

b. Multa de:

 

b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de atraso
injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
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7,5% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento.

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

b.3. 15% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

19 - DO PAGAMENTO.

 

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

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

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

19.2.             Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

19.3.           Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

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

 

19.6.           Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 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)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

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

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

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

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

 

21.1.           São obrigações do contratante:

 

a. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela

decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir o fiel
cumprimento do mesmo e da proposta;

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

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

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

 

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

 

22.1.             São obrigações da contratada:

 

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

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

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

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

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

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

g) 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 equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas no Termo de Referência (Anexo I);

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

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,
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penal e administrativa;

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

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

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

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

 

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

 

p)  Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

 

q)  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;

 

r)   Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

s)   Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2.            Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

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

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

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

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

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

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

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

23.10.     Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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23.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

23.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

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

 

23.14.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).

 

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

 

Maceió/AL, 03 de dezembro de 2020.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                                                         ANEXO I

 

                              TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

01. Objeto Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication
e Agentes

02. Quantidade(s) Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº
01125953

03. Resumo da
Especificação do
Objeto

Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937
e nº 01125953, com final de suporte atual previsto para
27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes
Extensão de garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a
partir do encerramento da vigência atual.

04. Valor
Estimado

Conforme os Estudos Preliminares (doc0793766.), valor a ser
confirmado pela SEIC.

05. Justificativa

Com o alto 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
adotar ferramentas avançadas que possibilitem o gerenciamento e
monitoramento de backups do ambiente de TI, com recursos
avançados e compatibilidade com a solução de backup em disco em
uso.

06. Prazo de
Entrega

O prazo máximo para o fornecimento é de 10 (dez) dias corridos após
o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou
documento equivalente.

07. Adjudicação Por Item.

08. Classificação
Orçamentária

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

Todavia, a unidade técnica entende que, em relação à vida útil, o
software é substitutivo à versão anterior.

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

10. Unidade
Fiscalizadora SEGI/COINF/STI

11. Unidade
Gestora SEGEC/COMAP/SAD

12. Sanções
Vide
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12. Sanções
Administrativas Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III,

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

13. Prazo de
Pagamento

Vide 

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

14. Estratégia de
Recebimento

Vide 

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

15. Modalidade e
Tipo de Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Extensão de Garantia/Suporte para os produtos Veeam Backup & Replications e
Agentes.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Extensão de Garantia/Suporte dos produtos Veeam Backup & Replication incluídos nos
Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual previsto
para 27/12/2020.

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. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer perda de dados ou informações pode ocasionar o comprometimento da
imagem e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plano interno e no
atendimento ao público.

Neste contexto, a plataforma de backup Veeam Backup & Replication e Agentes , cuja
garantia/suporte tem vigência atual até 27/12/2020, sendo necessária sua extensão
para garantir sua plena funcionalidade e acesso a novas funcionalidades.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Dotar a infraestrutura de data center virtualizado de solução que permita o
monitoramento e gerenciamento de backups de forma centralizada e compatível
com a plataforma de backup em disco em uso.

Aproveitamento da expertise da equipe quanto a plena utilização da plataforma
Veeam.

Manter a compatibilidade integral com a massa de dados armezenada por meio da
plataforma de backup, permitindo que eventuais procedimentos de recuperação
de dados sejam realizados de forma mais rápida e segura.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Garantir a segurança da plataforma operacional de backup, por meio da
atualização permanente para novas versões do produto.
Manter o licenciamento de software Veeam e dentro das exigências legais.
Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de parada dos
sistemas disponibilizados, por meio de recursos de recuperação e replicação de
dados.

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;

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

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

Parte do Item 17 do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia e
Comunicação/2020

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), demais instruções e os Estudos Preliminares constantes do
Procedimento SEI nº 0009484-37.2020.6.02.8000.

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

A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária para atender à demanda
do TRE/AL, foi realizada durante a fase de Estudos Preliminares e visa assegurar a salva
guarda de dados e informações armazenadas nos servidores deste Regional., bem
assim a alta disponibilidade de sistemas e serviços informatizados.

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

Entendemos, salvo juízo superior, que a renovação/extensão pretendida pode ser
fornecida por qualquer revenda Veeam.

 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou alternativa que
não a renovação da garantia pretendida.

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

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

 

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

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

Não haverá parcelamento.

 

Adjudicação será por Item.

2.10 Vigência

A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses adicionais.

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

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

 

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

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 a utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar de
produto em pleno uso por este Tribunal.

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

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;

2. O licitante deverá fornecer o código de produto relativo ao serviço contratado;

3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.
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2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e

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

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

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

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

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Descrição do Objeto

1. Extensão de garantia e suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 (Veeam
Backup Enterprise Plus - VMware, para 08 Sockets, Basic Support) e nº 01125953
(Veeam Agents para 04 servidores físicos, Production Support), com final de
vigência em 27/12/2020;

2. 36 (trinta e seis) meses adicionais contados a partir do encerramento da vigência
atual;

3. Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à renovação;
4. As condições de atendimento (Support Type) dos contratos deverão permanecer

inalteradas;
5. A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando que

forneceu serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório;
6. A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da Veeam para comercializar

os serviços pretendidos.

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
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designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

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

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

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

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

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

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

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

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

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

Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6)

O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto ao fabricante (VMware)
por meio da conta institucional do TRE/AL sobre a renovação de extensão dos
termos do contrato VMware nº 462916977.

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:

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

2. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
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 software, 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:

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

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

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

2. Multa de:
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2. Multa de:
1. 0,25% 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
7,5% 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 12,5%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.

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

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

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

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

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

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

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art.
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês. 

7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa

através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.

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

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência dos produtos Veeam
englobados na pretentida extensão de garantia e suporte.

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

Esta contratação não contém modelos de documentos.

Maceió, 01 de novembro de 2020.

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO                                                             
 Membro da Comissão

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES

Chefe de Seção

 

RODRIGO FERREIRA MOURA                                     
                                                Técnico Judiciário

 

 

ANEXO II

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  
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Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de
Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  
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Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não

Em 08 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 08/12/2020, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0824272 e o código CRC 28FCA8BA.

0009484-37.2020.6.02.8000 0824272v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020120400218
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GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 03/12/2020) 90030-00001-2020NE500106

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0008087-51.2020. Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de
assinatura de software autodesk Autocad e autodesk Architecture e Constrution Collection.
Total de Itens Licitados: 4. Edital: 04/12/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio
Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00044-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 04/12/2020 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/12/2020
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também disponível
através do sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 02/12/2020) 90030-00001-2020NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 18/2020

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletronico nº 18/2020 - Reg.
Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de
videoconferencia para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Orgão Gerenciador) e
Seções Judiciárias da 5ª Região (Orgãos Participantes) - foi adjudicado e homologado em
nome das seguintes empresas: EVOLUE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ nº 22.694.700/0001-66), para os itens 01 e 02, com o
preço global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI
(CNPJ nº 10.823.380/0001-18), para os itens 03 e 04, com o preço global de R$ 612.950,00
(seiscentos e doze mil e novecentos e cinquenta reais); AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA
LTDA (CNPJ nº 00.489.661/0001-22), para os itens 05 e 12, com o preço global de R$
78.120,00 (setenta e oito mil e cento e vinte reais); e CPDTECH COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ nº 19.434.659/0001-84), para os itens 06 e 07,
com o preço global de R$ 93.000,00 (noventa e tres mil reais). Os itens 08, 09, 10 e 11
restaram fracassados pela ausencia de propostas válidas.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 03/12/2020) 090031-00001-2020NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 25/2020; Processo nº 0009505-13.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Lei
8.666/1993. Partes: Município de Campo Alegre/AL, CNPJ nº 12.264.628/0001-83, e a
União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38;
Objeto: o apoio, por parte do Município de Campo Alegre - AL, ao TRE/AL, nas atividades
de manutenção do cartório eleitoral no que respeita a serviços de limpeza, asseio,
conservação e vigilância.. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura (08/10/2020),
podendo ser prorrogado sucessivamente por igual período.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 24/2020; Processo nº 0009505-13.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Resolução TSE
nº 23.523/2017 e as Leis 6.999/1982 e 8.666/1993. Partes: Município de Campo Alegre/AL,
CNPJ nº 12.264.628/0001-83, e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: a conjugação de esforços entre os partícipes para
atuar em parceria, na continuidade das ações institucionais necessárias à realização das
atividades inerentes à Justiça Eleitoral, no Município de Campo Alegre/AL, no que concerne
à requisição de pessoal. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura (08/10/2020),
podendo ser prorrogado.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0000575-52.2020.6.02.8502.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 28/11/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 86/2020, que
tem por objeto o fornecimento de itens para formação de kits para execução do jogo do
eleitor, adjudicado à empresa EDER TADEU GOZZO, inscrita no CNPJ sob o nº
10.535.534/0001-76, pelo valor de R$ 13.051,70 (Item 01); R$ 1.395,60 (Item 02); R$
886,40 (Item 03) e R$ 5.313,00 (Item 04), totalizando R$ 20.646,70, e autorizou a
contratação com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019
e subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 2 de dezembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0009813-83.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO,

Presidente do TRE/AL, homologou, em 28/11/2020, o resultado do Pregão
Eletrônico nº 79/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual
contratação de serviços de telecomunicações, em foi adjudicado o Lote 01 à
empresa FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ nº 05.680.391/0001-56, pelo
valor de R$ 52.560,00 (Item 01); R$ 72.000,00 (Item 02); R$ 167.040,00 (Item
03); R$ 310.560,00 (Item 04) e R$ 15.360,00 (Item 05), totalizando o valor de
R$ 617.520,00, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 10.024/2019.

Maceió/AL, 3 de dezembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0009484-37.2020. Objeto: Prestação de serviços de extensão de
garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
04/12/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00093-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 04/12/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 18/12/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 03/12/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Atas de Registro de Preço nº 83, 84 e 86/2020 - Onde se lê: Processo nº
12.790/2020-SAO; Leia-se: Processo nº 10.790/2020-SAO.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 85/2020. Processo nº 10.790/2020-SÃO, Contratada: HS
COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP,
CNPJ 24.802.687/0001-47. Objeto: Câmera de Segurança para Sistemas de Monitoramento
e Vigilância IP (400 UND), valor unitário R$ 244,43; Validade do Registro: de 04/12/2020 a
04/12/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 25/2020

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 25/2020 em epígrafe (PAD nº 9055/2020), que tem por
objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de cadeiras de rodas,
ADJUDICADO em favor da empresa ÍTACA EIRELI, CNPJ 24.845.457/0001-65. Na
oportunidade, NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto pela licitante ETP EQUIPAMENTOS
TERAPÊUTICOS PERSONALIZADOS COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 08.692.553/0001-64,
mantendo a decisão do pregoeiro. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 13/11/2020, pelo Des.
ARISTÓTELES LIMA THURY.

Manaus (AM), 3 de dezembro de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2020

Processo n.º 21.207/2016. Objeto: é a contratação de empresa especializada em análise de
água e tratamento de poços e reservatórios de água. O objeto foi adjudicado à empresa
TSA LABORATÓRIOS E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 18962841/0001-45. Valor: R$
13.850,00. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data:
27/11/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º Termo de aditamento ao Contrato n° 18/2019, firmado em 02/12/2020, com a empresa
Brasfort Administração e Serviços Ltda. (CNPJ: 36.770.857/0001-38); Objeto: Alterações
decorrentes da pandemia de COVID-19 - regulamentar as férias e proceder a suspensão
parcial da execução do contrato; Processo SEI: 0006753-89.2018.6.07.8100 Signatários:
Des. Humberto Adjuto Ulhôa, Presidente do TRE-DF e Sr. Robério Bandeira de Negreiros.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratada:MEDTRAB MEDICINA
E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. CNPJ nº 08.114.492/0001-58. Objeto: Serviço para
emissão de atestado de saúde ocupacional (ASO) para estagiários no âmbito da
circunscrição do TER/ES. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico. Programa de
Trabalho: 02.122.0570.20GP.0032. Natureza da Despesa: 339039. Nota de Empenho:
2020NE800568 de 26/11/2020. Valor total estimado do contrato: R$ 10.509,40. Prazo de
Vigência: 12 meses. Data da Assinatura do Contrato: 30/11/2020. Processo SEI nº 0002093-
63.2020.6.08.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EDITAL

DOAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Faço público que o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás fará doação
de 01 (um) aparelho de raio x, classificado como ocioso nos termos do Decreto
9373/18 e Resolução 261/16.

O bem está no edifício sede do TRE-GO.
Interessados deverão se manifestar no prazo de 5 dias úteis.

Processo Administrativo 12317/2019.
Informações pelo fone (62) 3920-4245 ou e-mail seats-lista@tre-

go.jus.br.

Goiânia, 3 de dezembro de 2020.
LEANDRO CRISPIM

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  9933//22002200  
  

PROCESSO Nº: 0009484-37.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: 18 de dezembro de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário de Abertura: 9 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços 

de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e 
Agentes, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia 
da Informação deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, 
ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o 
Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas 
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que 
couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1- DO OBJETO   
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão 

de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, conforme 
especificações descritas no Anexo I deste edital. 
 
2 – DOS PRAZOS 
 
2.1. O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 10 (dez) dias 
corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou 
documento equivalente. 
 
2.2.       Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados por 36 
(trinta e seis) meses. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
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3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 

nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para 

o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

e)  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) 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). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 

ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49.  

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos 

critérios de preferência. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 
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4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 

lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída 

a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

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

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 

as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I.  

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

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  
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6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 

sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado 

por um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item 
ofertado. 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 

a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 

sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez 

por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 
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licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar 

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 

o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 
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de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 

ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 

aberto e fechado. 

7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
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da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos 

no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 

previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° 

do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 

preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 

exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 

de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que 

estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 

Pregoeiro. 
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7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 

pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado é de R$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e 
duzentos reais), que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 
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8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 
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9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
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encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 

de habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

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

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  
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f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar 

a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 

execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-

se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 

8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual 

que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado 

(a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 

e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
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quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 

para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que 

estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além 

da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação econômico-financeira: 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.  

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser 

encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no 

sistema eletrônico e deverá: 

g) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

h) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

i) conter a descrição do item ofertado; 

j) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 

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

Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 

nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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11 - DOS RECURSOS. 
 

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 

caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não 

o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias 

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, 
valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus 
anexos. 
 
16.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
16.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
17.1.     A entrega do objeto deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail 
coinf@tre-al.jus.br. 
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17.2.      O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, 
que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações   
técnicas. 

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

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

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

 
17.4.  O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 18. 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho, no 
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 
do instrumento de fornecimento. 

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

b.3. 15% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento. 
 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento 
de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
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18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
18.6.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  
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10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, 
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos: 

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

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

19.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
19.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não 
incidam as retenções de que trata o item anterior. 
 
19.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a 
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

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

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2020, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da Despesa 
nº 33.90.40. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

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

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
 

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

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

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

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

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

g) 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 
equipamentos e pela execução dos serviços de garantia técnica, 
primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na 
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo 
descumprimento será considerado infração passível de aplicação das 
penalidades previstas no Termo de Referência (Anexo I);  

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

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

l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe 
as atividades necessárias para prestar a garantia on-site.  
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m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema 
detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica;  

n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados 
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço 
eletrônico indicado; 
 
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições que 
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e 
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras 
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços 
objeto da contratação; 
 
p) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida 
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada 
junto ao SICAF em condição regular; 
 
q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666/1993; 
 
r) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
s) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam 
compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 
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23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 

os prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

 
Maceió/AL, 03 de dezembro de 2020. 

 
 

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

  

01. Objeto 
Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & 
Replication e Agentes 

02. Quantidade(s) 
Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e 
nº 01125953 

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

 Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 
01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual previsto 
para 27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup & 
Replication e Agentes 

 Extensão de garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a 
partir do encerramento da vigência atual. 

04. Valor Estimado 
Conforme os Estudos Preliminares (doc0793766.), valor a ser 
confirmado pela SEIC. 

05. Justificativa 

Com o alto 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 adotar ferramentas avançadas que possibilitem o 
gerenciamento e monitoramento de backups do ambiente de TI, 
com recursos avançados e compatibilidade com a solução de 
backup em disco em uso. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 10 (dez) dias corridos 
após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho 
ou documento equivalente. 

07. Adjudicação Por Item. 

08. Classificação 
Orçamentária 

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

Todavia, a unidade técnica entende que, em relação à vida útil, o 
software é substitutivo à versão anterior. 

09. Local de 
Entrega 

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

10. Unidade 
Fiscalizadora 

SEGI/COINF/STI 
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1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Extensão de Garantia/Suporte para os produtos Veeam Backup & Replications e 
Agentes. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Extensão de Garantia/Suporte dos produtos Veeam Backup & Replication incluídos 
nos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual 
previsto para 27/12/2020. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II) 

 2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

11. Unidade 
Gestora 

SEGEC/COMAP/SAD 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de 
Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e 
Tipo de Licitação 

Vide 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e 
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 
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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 ocasionar o 
comprometimento da imagem e dos serviços prestados por este órgão, com efeito 
no plano interno e no atendimento ao público. 

Neste contexto, a plataforma de backup Veeam Backup & Replication e Agentes , 
cuja garantia/suporte tem vigência atual até 27/12/2020, sendo necessária sua 
extensão para garantir sua plena funcionalidade e acesso a novas funcionalidades. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

 Dotar a infraestrutura de data center virtualizado de solução que permita o 
monitoramento e gerenciamento de backups de forma centralizada e 
compatível com a plataforma de backup em disco em uso. 

 Aproveitamento da expertise da equipe quanto a plena utilização da 
plataforma Veeam. 

 Manter a compatibilidade integral com a massa de dados armezenada por 
meio da plataforma de backup, permitindo que eventuais procedimentos de 
recuperação de dados sejam realizados de forma mais rápida e segura. 

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

 Garantir a segurança da plataforma operacional de backup, por meio da 
atualização permanente para novas versões do produto. 

 Manter o licenciamento de software Veeam e dentro das exigências legais. 

 Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma. 

 Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de parada dos 
sistemas disponibilizados, por meio de recursos de recuperação e replicação 
de dados. 

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e 
governança de tecnologia da informação; 

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar 
serviços e soluções de TIC; 
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3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter 
parque tecnológico atualizado. 

Parte do Item 17 do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia e 
Comunicação/2020 

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), demais instruções e os Estudos Preliminares 
constantes do Procedimento SEI nº 0009484-37.2020.6.02.8000. 

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

A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária para atender à 
demanda do TRE/AL, foi realizada durante a fase de Estudos Preliminares e visa 
assegurar a salva guarda de dados e informações armazenadas nos servidores 
deste Regional., bem assim a alta disponibilidade de sistemas e serviços 
informatizados. 

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

Entendemos, salvo juízo superior, que a renovação/extensão pretendida pode ser 
fornecida por qualquer revenda Veeam. 

  

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou alternativa que 
não a renovação da garantia pretendida. 

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

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

  

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

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

  

Adjudicação será por Item. 

2.10 Vigência 

A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses adicionais. 

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

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

  

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

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 a utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar 
de produto em pleno uso por este Tribunal. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 93/2020 - NOVO (0824281)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 285



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

 

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

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto 
ao fabricante; 

2. O licitante deverá fornecer o código de produto relativo ao serviço 
contratado; 

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

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

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

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

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

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

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

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m) 

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

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

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

3. Disponibilizar Central 
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, confo
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rme 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, formal 
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 
que possam comprometer a execução do objeto; 

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

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

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

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, refere
ntes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento de atividades da garantia técnica. 
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III) 

3.1 Descrição do Objeto 

1. Extensão de garantia e suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 (Veeam 
Backup Enterprise Plus - VMware, para 08 Sockets, Basic Support) e 
nº 01125953 (Veeam Agents para 04 servidores físicos, Production Support), 
com final de vigência em 27/12/2020; 

2. 36 (trinta e seis) meses adicionais contados a partir do encerramento da 
vigência atual; 

3. Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à 
renovação; 

4. As condições de atendimento (Support Type) dos contratos deverão 
permanecer inalteradas; 

5. A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando 
que forneceu serviços similares aos do objeto deste procedimento 
licitatório; 

6. A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da Veeam para 
comercializar os serviços pretendidos. 

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 
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competente para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da 
solução. 

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

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

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto: 

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

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

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

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

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

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

Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6) 
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O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto ao fabricante 
(VMware) por meio da conta institucional do TRE/AL sobre a renovação de 
extensão dos termos do contrato VMware nº 462916977. 

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: 

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

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

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 software, 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: 

1. Advertência: 

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

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

2. Multa de: 

1. 0,25% 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 d
e 7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual; e 

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por p
razo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 
não aceitação pela Administração, será aplicada a penal
idade 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento; 

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 
instrumento contratual, no caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida; 

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento 
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do 
instrumento de fornecimento com a Contratada. 
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3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de 
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.  

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

8. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.  

9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência dos produtos 
Veeam englobados na pretentida extensão de garantia e suporte. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, 
III, V) 

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

Maceió, 01 de novembro de 2020. 

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO                                                               
Membro da Comissão 

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES 
Chefe de Seção 

 
RODRIGO FERREIRA MOURA                                                                                      

Técnico Judiciário 

Edital do Pregão Eletrônico nº 93/2020 - NOVO (0824281)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 292



  
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

 

 
AANNEEXXOO  IIII 

  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 93 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020

 

PROCESSO Nº: 0009484-37.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Data: 18 de dezembro de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA

Horário de Abertura: 9 horas

Local: www.comprasnet.gov.br

 

               O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a prestação de serviços
de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação deste Tribunal.

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212,
de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital
e seus anexos.

 

1- DO OBJETO 

 

1.1.           O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de
extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.

 

2 – DOS PRAZOS

 

2.1.           O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 10 (dez) dias
corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou
documento equivalente.

 

2.2.            Os serviços de extensão de garantia deverão ser disponibilizados por 36
(trinta e seis) meses.

 

3 – DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.            Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastradas no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
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3.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. 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).

3.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49.

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de    
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

i) que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174/2010, estando apto a usufruir dos
critérios de preferência.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
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tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

5.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

5.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a)  Valor total do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

6.            O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema
COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por
um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital.

6.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
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aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.    O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

7.     O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.     Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor total do item
ofertado.

7.            Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7. . O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.            O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a
três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema
os respectivos lances.

7.9.            Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11.       Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

7.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7. .         No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

7. .         Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.              O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

7.20.         Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de
sua proposta.

7.21.         Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
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identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

7. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.

7. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

7. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

1.1.1. no país;

1.1.2. por empresas brasileiras;

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

7. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7.         Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no
art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência
previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e
8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

1.            Nas contratações de bens e serviços de informática e automação,
nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de
preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no
exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na
mesma situação.

7.         Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de
menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema
automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais
que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo
Pregoeiro.

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019.
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8.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

8. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo fixado é de R$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e
duzentos reais), que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do serviço ofertado, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

8.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

8.   Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.

8.          Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.29.

8.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO.

9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2.   A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
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9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

9. . Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida
em relação à integridade do documento digital.

 

9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.         Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

 

Edital 93 (0824284)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 300



9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações
contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. 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.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
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9.10.3. Qualificação econômico-financeira: 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.

9.         Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

g. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

h. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

i. conter a descrição do item ofertado;
j. conter o preço unitário e total do item ofertado.
j.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

10.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

 

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.          Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.         O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

11.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:
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a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

13.         O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.         Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br.

14.6.         O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO

 

15.1.      O preço ofertado será fixo e irreajustável.

 

16 – DA CONTRATAÇÃO

 

16.1.      As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos,
objeto, valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus
anexos.

 

16.2.      O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o
recebimento da mesma.

 

16.3.      Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
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durante a vigência do contrato.

 

16.4.      Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar
o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis.

 

17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

 

17.1.     A entrega do objeto deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail
coinf@tre-al.jus.br.

17.2.      O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que
só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações   técnicas.

17.2.1. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

17.2.2. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos,
informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do fabricante.

17.2.3. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

 

17.4.             O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório,
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando o
item objeto do fornecimento.

 

17.5.             Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

17.6.             O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.

 

17.7.           O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 18.

 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

18.1.        Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente,
nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

 

a. Advertência:

 

a.1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de até
5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e

 

a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

 

b. Multa de:

 

b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de atraso
injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
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7,5% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total
da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento.

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;

b.3. 15% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.

 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e

 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

 

18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.

 

18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

 

18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

 

18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

 

18.6. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

18.7.             Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

 

18.8.             O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

18.9.           Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

 

18.10.     Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

 

18.11.     O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

18.12.     O período de atraso será contado em dias corridos.
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18.13.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

18.14.       A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.    

 

18.15.     Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

18.16.     Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

19 - DO PAGAMENTO.

 

19.1.             O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, devendo a
contratada atender aos seguintes requisitos:

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do
domicílio ou sede do Fornecedor; e          
                                                                                       

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

19.2.             Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

19.3.           Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

19.4.           O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

 

19.5.      Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.

 

19.6.           Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 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)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19.7.         Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento
de preços ou a atualização monetária.

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

20.1.             As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da
Despesa nº 33.90.40.

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

 

21.1.           São obrigações do contratante:

 

a. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
b. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela

decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir o fiel
cumprimento do mesmo e da proposta;

c. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

d. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais; e

e. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.

 

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

 

22.1.             São obrigações da contratada:

 

a)   Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações
do Edital e com os termos da proposta de preços;

b)Fornecer os serviços conforme especificações, quantidades, prazos e demais
condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato;

c) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos
(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do Brasil,
caso exista, ou em inglês;

d) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus
Anexos;

e) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento de atividades da garantia;

g) 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 equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas no Termo de Referência (Anexo I);

i) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas as
ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto;

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,
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penal e administrativa;

k) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam
rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança
da Informação do TRE/AL;

l) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.

m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica;

n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações
enviadas ao endereço eletrônico indicado;

 

o)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza dos serviços objeto da contratação;

 

p)  Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

 

q)  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;

 

r)   Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

s)   Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

23.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2.            Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

23.5.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

23.6.         Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7.         Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

23.8.         O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.         Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10.     Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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23.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

23.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

23.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.13, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.14.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão).

 

23.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 03 de dezembro de 2020.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                                                         ANEXO I

 

                              TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

01. Objeto Extensão de Garantia/Suporte de produtos Veeam Backup & Replication
e Agentes

02. Quantidade(s) Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº
01125953

03. Resumo da
Especificação do
Objeto

Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937
e nº 01125953, com final de suporte atual previsto para
27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes
Extensão de garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a
partir do encerramento da vigência atual.

04. Valor
Estimado

Conforme os Estudos Preliminares (doc0793766.), valor a ser
confirmado pela SEIC.

05. Justificativa

Com o alto 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
adotar ferramentas avançadas que possibilitem o gerenciamento e
monitoramento de backups do ambiente de TI, com recursos
avançados e compatibilidade com a solução de backup em disco em
uso.

06. Prazo de
Entrega

O prazo máximo para o fornecimento é de 10 (dez) dias corridos após
o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou
documento equivalente.

07. Adjudicação Por Item.

08. Classificação
Orçamentária

(A cargo da COFIN). Sugere-se custeiro de TI.

Todavia, a unidade técnica entende que, em relação à vida útil, o
software é substitutivo à versão anterior.

09. Local de
Entrega Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail coinf@tre-al.jus.br.

10. Unidade
Fiscalizadora SEGI/COINF/STI

11. Unidade
Gestora SEGEC/COMAP/SAD

12. Sanções
Vide
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12. Sanções
Administrativas Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III,

a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de
Pagamento

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III,
a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de
Recebimento

Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III,
a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e
Tipo de Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Extensão de Garantia/Suporte para os produtos Veeam Backup & Replications e
Agentes.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Extensão de Garantia/Suporte dos produtos Veeam Backup & Replication incluídos nos
Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final de suporte atual previsto
para 27/12/2020.

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. Assim, no âmbito do TRE/AL,
qualquer perda de dados ou informações pode ocasionar o comprometimento da
imagem e dos serviços prestados por este órgão, com efeito no plano interno e no
atendimento ao público.

Neste contexto, a plataforma de backup Veeam Backup & Replication e Agentes , cuja
garantia/suporte tem vigência atual até 27/12/2020, sendo necessária sua extensão
para garantir sua plena funcionalidade e acesso a novas funcionalidades.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Dotar a infraestrutura de data center virtualizado de solução que permita o
monitoramento e gerenciamento de backups de forma centralizada e compatível
com a plataforma de backup em disco em uso.

Aproveitamento da expertise da equipe quanto a plena utilização da plataforma
Veeam.

Manter a compatibilidade integral com a massa de dados armezenada por meio da
plataforma de backup, permitindo que eventuais procedimentos de recuperação
de dados sejam realizados de forma mais rápida e segura.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Garantir a segurança da plataforma operacional de backup, por meio da
atualização permanente para novas versões do produto.
Manter o licenciamento de software Veeam e dentro das exigências legais.
Aplicação de novas melhorias disponibilizadas para a plataforma.
Aumentar a satisfação do usuário pela mitigação de tempos de parada dos
sistemas disponibilizados, por meio de recursos de recuperação e replicação de
dados.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

Parte do Item 17 do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia e
Comunicação/2020

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), demais instruções e os Estudos Preliminares constantes do
Procedimento SEI nº 0009484-37.2020.6.02.8000.

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A estimativa inicial para a pretendida contratação necessária para atender à demanda
do TRE/AL, foi realizada durante a fase de Estudos Preliminares e visa assegurar a salva
guarda de dados e informações armazenadas nos servidores deste Regional., bem
assim a alta disponibilidade de sistemas e serviços informatizados.

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Entendemos, salvo juízo superior, que a renovação/extensão pretendida pode ser
fornecida por qualquer revenda Veeam.

 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou alternativa que
não a renovação da garantia pretendida.

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O serviço a ser contratado possui características específicas por ser obrigatoriamente
fornecido pelo desenvolvedor da solução.

 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto específico em
período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de natureza
continuada.

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento.

 

Adjudicação será por Item.

2.10 Vigência

A vigência da garantia/suporte será de 36 (trinta e seis) meses adicionais.

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos
Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.

 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de serviço, é pela
contratação por licitação via pregão.

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 a utilização do objeto não será necessária qualquer adequação por se tratar de
produto em pleno uso por este Tribunal.

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. O licitante deverá realizar o devido registro da extensão de garantia junto ao
fabricante;

2. O licitante deverá fornecer o código de produto relativo ao serviço contratado;

3. Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de conformidade
no momento da entrega da documentação de contratação.
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2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e

do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o 
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) serviços(s) e/ou
produto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital,  na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;

3. 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, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do
TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)

3.1 Descrição do Objeto

1. Extensão de garantia e suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 (Veeam
Backup Enterprise Plus - VMware, para 08 Sockets, Basic Support) e nº 01125953
(Veeam Agents para 04 servidores físicos, Production Support), com final de
vigência em 27/12/2020;

2. 36 (trinta e seis) meses adicionais contados a partir do encerramento da vigência
atual;

3. Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à renovação;
4. As condições de atendimento (Support Type) dos contratos deverão permanecer

inalteradas;
5. A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando que

forneceu serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório;
6. A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da Veeam para comercializar

os serviços pretendidos.

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
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designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os serviços ser entregues por meio eletrônico diretamente à unidade
demandante;

2. A garantia dos serviços deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá seu
tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) serviço(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os serviços deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

6.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos
responsáveis técnicos do Tribunal;

3. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos
técnicos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no sítio do
fabricante.

4. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §
3º, III, a, 3):

1. O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento
formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação.

Recebimento (Art. 18, § 3º, III, a, 6)

O recebimento, via de regra, ocorrerá com a verificação junto ao fabricante (VMware)
por meio da conta institucional do TRE/AL sobre a renovação de extensão dos
termos do contrato VMware nº 462916977.

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:

1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

2. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
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 software, 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:

1. Advertência:
1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

2. Multa de:
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2. Multa de:
1. 0,25% 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
7,5% 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 12,5%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.

3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art.
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês. 

7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa

através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

9. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Os requisitos técnicos, basicamente, se restringem a existência dos produtos Veeam
englobados na pretentida extensão de garantia e suporte.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III,
V)

Esta contratação não contém modelos de documentos.

Maceió, 01 de novembro de 2020.

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO                                                             
 Membro da Comissão

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES

Chefe de Seção

 

RODRIGO FERREIRA MOURA                                     
                                                Técnico Judiciário

 

 

ANEXO II

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  
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Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de
Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  
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Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não

Em 08 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 08/12/2020, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0824284 e o código CRC 4492466E.

0009484-37.2020.6.02.8000 0824284v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020120700219
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0043935-29.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
conteudista do Curso "17 ODS DA AGENDA 2030 - ONU" - EaD; Contratada: Miriam Salete
Licnerski Barreto (CPF nº 053.429.268-23); Valor Total: R$1.130,00 (um mil cento e trinta
reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei
nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação:
Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0043537-82.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
conteudista do Curso "17 ODS DA AGENDA 2030 - ONU" - EaD; Contratada: Clarice Seixas
Duarte (CPF nº 259.993.368-48); Valor Total: R$528,00 (quinhentos e vinte e oito reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0043528-23.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
conteudista do Curso "Empresas e Direitos Humanos - EaD"; Contratada: Danielle Anne
Pamplona (CPF nº 942.870.079-72); Valor Total: R$1.848,00 (um mil oitocentos e quarenta
e oito reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI,
da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação:
Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 1/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
24/11/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para prestação de serviços de
emissão de Certificados Digitais, padrão ICP-Brasil, para pessoas físicas, jurídicas e
equipamentos de rede, com serviço de visitas técnicas, e fornecimento de dispositivos do
tipo token USB para armazenamento de certificado digital

LUIS ROBERTO MEDINA
Pregoeiro

(SIDEC - 04/12/2020) 090029-20901-2020NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2° Aditivo ao Contrato n°58/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada: INGRAM
MICRO BRASIL LTDA. CNPJ n°01.771.935/0002-15. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência
por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: art.57,II da Lei n°8.666/1993. P AV
n°0007790-10.2020.4.05.7000-TRF5ªR Vigência: 12/12/2020 até 11/12/2021. Valor R$
229.475,00 (duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) Recursos
Orçamentários: PT n°168462; ED n°339035.04 e ED n°339040.20. Assinatura:04/12/2020.
Assinam: Sorária Maria Rodrigues Sotero Caio, Diretora Geral, em exercício-TRF5ªR. e Neiva
Maria da Silva e Francisco Augusto Zanet, ambos representantes da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1° Aditivo ao Contrato n°62/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
SUPORTE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ n°07.880.897/0001-34. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência por mais 12 (doze)meses, exclusivamente quanto ao Banco de Horas(item 03).
Fundamento Legal: PAV n° 0007412-54.2020.4.05.7000-TRF5ªR; art.57,II da Lei
n°8.666/1993. Vigência: 31/12/2020 até 30/12/2021. Valor R$ 24.600,00 (vinte e quatro
mil e seiscentos reais) Recursos Orçamentários: PT-168462; ED-339040.11. Assinatura:
03/12/2020. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta Caires, Diretora Geral-TRF5ªR. e
Vital Maria de Sousa Couceiro Costa, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2017; Processo SEI nº 0011413-
08.2020.6.02.8000; Fund. Legal: § 1º, II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores e na Cláusula Oitava do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a
empresa ABTEC ENGENHARIA LTDA. EPP; CNPJ nº 12.754.237/0001-47; Objeto:
a)prorrogação do prazo de vigência do contrato por 45 dias, até o dia 04 de janeiro de
2021; Assinatura: 18/11/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2015; Processo SEI nº 0011071-
94.2020.6.02.8000; Fund. Legal: na Sexta Alteração do Instrumento Constitutivo da
Empresa Individual de Responsabilidade - EIRELI: MAX SERVIÇOS EIRELI - evento (0799740)
e na Quinta Alteração do Instrumento Constitutivo da Empresa Individual de
Responsabilidade - EIRELI: MAX SERVIÇOS EIRELI - evento (0799732), ambos do supracitado
processo; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa MAX SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº
10.665.003/0001-06; Objeto: a) registro da alteração da denominação social da contratada
para WE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI; e b) registro da alteração do sócio-administrador
da empresa para WALMIR LUCIANO DE ALBUQUERQUE; Assinatura: 1º/12/2020.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 92/2020

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no
D.O.U de 25/11/2020 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
Preços para eventual aquisição de licenças e firewalls para a sede do TRE/AL,
conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital. Total de Itens
Licitados: 00003 Novo Edital: 07/12/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377 Farol - MACEIO - AL. Entrega das Propostas:
a partir de 07/12/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 18/12/2020, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 04/12/2020) 070011-00001-2019NE000032

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 93/2020

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
04/12/2020 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de extensão de
garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 Novo
Edital: 07/12/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377
Farol - MACEIO - AL. Entrega das Propostas: a partir de 07/12/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/12/2020, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 04/12/2020) 070011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0001761-64.2020. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte
para equipamentos HPE em uso neste Tribunal, conforme especificações descritas no
Anexo I do edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/12/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00094-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 07/12/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/12/2020
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 04/12/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 12948/2020 - TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 29/2020.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: CHECK-UP HOSPITAL LTDA. CNPJ 05.460.308/0001-33. Do Objeto: Prestação
de serviços médicos, hospitalares exames em geral. Dotação Orçamentária: Programa de
Trabalho 02.301.0570.2004.0001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de Vigência: 60
(sessenta) meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da Assinatura:
18/11/2020. Assinam: Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY pelo Credenciante, e o
Senhor RONALDO LÚCIO JACKMONTH DA COSTA, pela Credenciada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 16399/2019 TRE-AM Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
28/2019, serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento
integral de peças, de 02 (dois) elevadores eletromecânicos ThyssenKrupp, instalados no
edifício sede, e mais 02 (dois) instalados no edifício anexo. CONTRATANTE: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: GOLDEN MANUTENÇÃO DE
ELEVADORES LTDA, neste ato representada pelos Senhores CARLOS JOSÉ TORRES GALINDO
FILHO, portador do CPF n. 935.636.124-04 e FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS JÚNIOR,
portador do CPF n. 635.837.802-30. Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002 e Lei n.
8.666/93, e alterações posteriores de ambas. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula
Quinta (Da Vigência), do caput da Cláusula Sétima (Do Preço), e de seu parágrafo único. DA
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja, de 16/12/2020 a 15/12/2021. DO PREÇO: o preço
global é de R$ 59.943,84 (cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e
oitenta e quatro centavos) por ano e o valor mensal de R$ 4.995,32 (quatro mil,
novecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) para a manutenção dos 04
(quatro) elevadores. Data da Assinatura: 27/11/2020. Assinam: Desdor. Presidente,
ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Contratante, e os Senhores CARLOS JOSÉ TORRES GALINDO
FILHO e FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS JÚNIOR, representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 16770/2020. Objeto: Eventual aquisição de material de consumo (produtos
limpeza e de proteção individual), conforme as especificações do edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 28. Edital: 07/12/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00094-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 07/12/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/12/2020
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 03/12/2020) 70007-00001-2020NE000001
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 20.260/2018. Espécie: Contrato n.º 282/2020. Partes:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e empresa GENTE SEGURADORA S.A.
Objeto: é a contratação de empresa seguradora para cobertura dos bens
móveis e imóveis do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - TRE/CE, por um
período de 12 (doze) meses, contra riscos de incêndio, queda de raio e
explosão de qualquer natureza, inclusive as decorrentes de tumultos, ou outros
decorrentes de furto qualificado e roubo, nestes últimos casos apenas no que
se refere às urnas eletrônicas, observando as condições e especificações
constantes do Termo de Referência anexo. Fundamento Legal: no Pregão
Eletrônico 55/2020, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e o Decreto n.º
10.024/2019; nos termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente:
constem no processo administrativo n.º 20.260/2018; não contrariem o
interesse público; nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
contratada, Marcelo Wais. Data: 23/11/2020.
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 19/2020

SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00
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Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 10/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 15.749,02
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2020
SEI 0010231-21.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total estimado :  R$ 189.269,52
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 33/2020
SEI 0008805-71.2019.6.02.8000

Data: 16/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - limpeza, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 9,74
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 25,55
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 3,44
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 20,00
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 39/2020
SEI 0004594-55.2020.6.02.8000

Data: 02/07/2020 às 14:00:00
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Objeto: Aquisição de material de consumo –  expediente - para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor global  estimado  para o lote 1 :  R$ 9.341,58
Valor global  estimado  para o lote 2 :  R$ 12.038,40
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 43/2020
SEI 0000575-52.2020.6.02.8000

Data: 13/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 20.647,70
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 49/2020
SEI 0005763-77.2020.6.02.8000

Data: 18/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – Frigobares e Micro-ondas, conforme especificações descritas neste
edital e seus anexos.

Valor unitário estimado : Item 1: 839,99 e Item 2: R$ 420,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 55/2020
SEI 0006379-52.2020.6.02.8000

Data: 28/08/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme o edital e
seus anexos.

Valor unitário estimado item 01: 106,00
Valor unitário estimado item 02: 23,93
Valor unitário estimado item 03: 13,96
Valor unitário estimado item 04: 38,31

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 57/2020
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SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 11/09/2020 às 9:00:00

Objeto: Contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus
anexos.

Valor estimado: R$ 12.550,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 60/2020
SEI 0008814-33.2019.6.02.8000

Data: 17/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 110.076,97.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 61/2020
SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Data: 18/09/2020 às 09:00:00

Objeto: Contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020, conforme
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor estimado: Item 1: R$ 21.149,70; Item 2: R$ 2.218,50; Item 3: R$ 1.389,96; Item 4: R$ 3.699,30 e Item 5: R$
1.424,28.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 65/2020
SEI 0007133-91.2020.6.02.8000

Data: 1º/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã para funcionar como veículo de representação, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital.

Valor estimado: R$ 122.187,50
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Adiamento 

Número 70/2020
SEI 0006380-37.2020.6.02.8000
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Data: 13/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado (todos os itens): R$ 558.706,20
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 74/2020
SEI 0009320-72.2020.6.02.8000

Data: 21/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e prevenção, conforme as especificações do
Edital e seus anexos.

Valor total  estimado : R$ 288.165,90
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

  

Número 80/2020
SEI 0006110-59.2020.6.02.8000

Data: 09/11/2020 às 14:00:00

Objeto:  Contratação de empresa responsável pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos. 

Valor total  estimado : R$ 125.726,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Anexo (modelos dos materiais)

 

Número 81/2020
SEI 0004514-28.2020.6.02.8000

Data: 11/11/2020 às 14:00:00

Objeto:  Registro de preços de equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso
neste Tribunal e no órgão participante deste registro, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
descritas no edital e seus anexos. 

Valor total  estimado : R$ 6.452.668,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento de interessado 01
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 01
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Número 82/2020
SEI 0007583-34.2020.6.02.8000

Data: 12/11/2020 às 14:00:00

Objeto:  Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de
serviço, para este Tribunal, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital. 

Valor total  estimado: R$ 194.305,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 84/2020
SEI 0001761-64.2020.6.02.8000

Data: 17/11/2020 às 14:00:00

Objeto:

contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos HPE em uso neste Tribunal, conforme especificações
descritas no Anexo I deste edital.

Valor total  estimado: R$ 176.242,44
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

  

Número 87/2020
SEI 0003731-07.2017.6.02.8000

Data: 26/11/2020 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com
guarda-corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da
demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 77.906,17
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 88/2020
SEI 0009825-12.2020.6.02.8000

Data: 27/11/2020 às 09:00:00

Objeto: Contratação de empresa(s) responsável(is) pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 158.105,00
Documentos:

Edital
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Anexo (modelos dos materiais)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 89/2020
SEI 0006110-59.2020.6.02.8000

Data: 03/12/2020 às 14:00:00

Objeto:  contratação de empresa responsável pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.  

Valor total  estimado: R$ 158.105,00
Documentos:

Edital
Anexo (modelos dos materiais)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 90/2020
SEI 0009526-35.2020.6.02.8502

Data: 09/12/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente – 01 (uma) Caixa de Som Portátil, 02 (dois) Microfones sem fio e 02 (dois)
Microfones de ouvido sem fio e portátil, que serão utilizados nos eventos proporcionados pela Escola Judiciária Eleitoral
deste TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.   

Valor total  estimado: R$ 3.813,65
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 91/2020
SEI 0007841-44.2020.6.02.8000

Data: 10/12/2020 às 14:00:00

Objeto: Prestação de serviço de suporte para as 05 licenças existentes no TRE-AL do SQL Navigator for Oracle pelo
período de 01 ano, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.   

Valor total  estimado: R$ 20.520,55
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 92/2020
SEI 0001030-68.2020.6.02.8000

Data: 18/12/2020 às 09:00:00 (nova data após alteração do edital)

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de licenças e firewalls para a sede do TRE/AL, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital.   

Valor total  estimado: R$ 1.942.462,90
Documentos:

Publicação do Pregão Eletrônico nº 93/2020 no Portal (0824291)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 325



08/12/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 8/8

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Edital (novo edital, após alteração)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Alteração no DOU

 

Número 93/2020
SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

Data: 18/12/2020 às 09:00:00 (novo horário, após alteração)

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.   

Valor total  estimado: R$ 187.200,00
Documentos:

Novo Edital (após alteração do horário)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Alteração no DOU

 

 

Número 94/2020
SEI 0001761-64.2020.6.02.8000

Data: 18/12/2020 às 10:00:00

Objeto:

contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos HPE em uso neste Tribunal, conforme especificações
descritas no Anexo I deste edital.

Valor total  estimado: R$ 176.242,44
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

  

 Mapa do site
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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 dezembro de 2020.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 08/12/2020, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0824293 e o código CRC 4494628F.

0009484-37.2020.6.02.8000 0824293v1
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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 dezembro de 2020.

À PREG,

De ordem do Senhor Secretário de Administração, atribuo o certame ao pregoeiro
Weber.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 14/12/2020, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0829180 e o código CRC D204266F.

0009484-37.2020.6.02.8000 0829180v1
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De: "Andrea de Albuquerque César" <andreacesar@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: / / 0 0 0 :  PM
Assunto: Fwd: [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº / 0 0 {0 }

 
 

From: Pérola <perola.p@weltsolutions.com.br>
 To: Andréa de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>

 Cc: "luiz.santos@weltsolutions.com.br" <luiz.santos@weltsolutions.com.br>,  "super.licitacao@weltsolutions.com.br"
<super.licitacao@weltsolutions.com.br>,  "philippe@weltsolutions.com.br" <philippe@weltsolutions.com.br>,
 "qualidade@weltsolutions.com.br" <qualidade@weltsolutions.com.br>
Date: Tue, 15 Dec 2020 18:05:10 -0200

 Subject: [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020 {01}
 

Ao
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

 

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020
 

PROCESSO Nº: 0009484-37.2020.6.02.8000
 

Objeto - O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão de garantia/suporte de produtos
Veeam Backup & Replication e Agentes.

 

A empresa WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI, inscrita no CNPJ Nº
21.550.873/0001-48, situada em Olinda/PE, vem respeitosamente, solicitar ESCLARECIMENTO, acerca do PREGÃO
ELETRÔNICO N.° 93/2020, referentes as dúvidas elencadas abaixo:

 
01 – Subitem 6 do Item 3.1. 
3.1 Descrição do Objeto

 6. A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da Veeam para comercializar os serviços pretendidos.
 

Entendemos que, ao apresentarmos as declarações em anexo,  fornecidas pelo Fabricante atestando a parceria com
qualificação especifica de revenda de valor agregado e de provedor de serviços Veeam, atenderemos plenamente o
solicitado no item descrito acima.  

 
Estão corretos nossos entendimentos?

 
Atenciosamente,

 --
 Perola Pletsch

 Setor Jurídico
 

 perola.p@weltsolutions.com.br 
 

Anexados:
 

Arquivo: OKEG AB. .  PE . 0 0 UASG 00  TRE.AL
Servicos Veeam IK .pdf

Tamanho:
k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: veeam-affiliation-certificate-en  .pdf Tamanho:
k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: veeam-affiliation-certificate-en  .pdf Tamanho:
k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

+55-11-3280-3393
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Welt Solutions
is confirmed and recognized as a Veeam official

partner with the following specifications:

Partnership type: Value-Added Reseller

Level: Silver

KEVIN ROONEY

Vice President North American Channel Sales  01/07/2020 - 31/12/2020

E-mail SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS (0830116)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 330



 

Welt Solutions
is confirmed and recognized as a Veeam official

partner with the following specifications:

Partnership type: Cloud & Service Provider

Level: Registered

KEVIN ROONEY

Vice President North American Channel Sales  01/01/2020 - 31/12/2020
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
A empresa WELTSOLUTIONS SUPORTE EM

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI, solicita os
esclarecimentos contidos no evento 0830116.

 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/12/2020, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0830117 e o código CRC 9D670806.

0009484-37.2020.6.02.8000 0830117v1
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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 dezembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Com a devida vênia, em atenção ao Despacho

PREG 0830117, a questão levantada não é técnica de TI.
Salvo melhor juízo, diz respeito à admissibilidade

documental, ou seja, fora da expertise desta unidade técnica
de TI.

 
Respeitosamente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 16/12/2020, às 07:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0830383 e o código CRC 30697C9D.

0009484-37.2020.6.02.8000 0830383v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Considerando o pedido de esclarecimento

evento 0830116, assim como determina as normas internas
deste Tribunal, o mesmo foi encaminhado à unidade técnica
responsável pela elaboração do Termo de Referência, onde
obtivemos a resposta que o questionamento solicitado não era
da aréa de TI, evento 0830383.

 
Pelo exposto, remeto os autos a V.Sª para

pronunciamento superior, esclarecendo se a exigência
documental, constante no Termo de Referência,
de autorização oficial da Veeam, é essencial no julgamento de
aceitação da proposta.

 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 17/12/2020, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0831356 e o código CRC F21FB248.

0009484-37.2020.6.02.8000 0831356v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2020.
Senhor Pregoeiro,
 
O questionamento da potencial licitante confunde-

se, em nosso entendimento, com o próprio julgaento do
certame, de tal forma que respondê-la seria o mesmo que
avaliar a proposta de forma antecipada.

Eis o texto da pergunta (doc. 0830116):
Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS – TRE/AL
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020
PROCESSO Nº: 0009484-37.2020.6.02.8000
Objeto - O presente Pregão tem por objeto a
prestação de serviços de extensão de
garantia/suporte de produtos Veeam Backup &
Replication e Agentes.
A empresa WELTSOLUTIONS SUPORTE EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI,
inscrita no CNPJ Nº 21.550.873/0001-48,
situada em Olinda/PE, vem respeitosamente,
solicitar ESCLARECIMENTO, acerca do
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 93/2020,
referentes as dúvidas elencadas abaixo:
01 – Subitem 6 do Item 3.1.
3.1 Descrição do Objeto
6. A licitante deverá comprovar ter
autorização oficial da Veeam para
comercializar os serviços pretendidos.
Entendemos que, ao apresentarmos as
declarações em anexo, fornecidas pelo
Fabricante atestando a parceria com
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Fabricante atestando a parceria com
qualificação especifica de revenda de valor
agregado e de provedor de serviços Veeam,
atenderemos plenamente o solicitado no item
descrito acima.
Estão corretos nossos entendimentos?

O item 3.1 citado é relativo ao Termo de Referência
anexo ao Edital do PE 93/2020 (doc. 0824281), que trata da
descrição do objeto, e é por demais claro, de tal forma que a
pergunta, em nosso modo de entender, não correponde a um
Pedido de Esclarecimento, posto que a condição indicada no
referido item deve ser aferida, obviamente, no momento do
julgamento da proposta.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/12/2020, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0831465 e o código CRC D70EAD41.
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Esclarecimento 17/12/2020 15:22:16
 
A empresa a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."solicitar
ESCLARECIMENTO, acerca do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 93/2020, referentes as dúvidas elencadas abaixo: 01 – Subitem 6 do Item 3.1. 3.1 Descrição
do Objeto 6. A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da Veeam para comercializar os serviços pretendidos. Entendemos que, ao
apresentarmos as declarações em anexo, fornecidas pelo Fabricante atestando a parceria com qualificação especifica de revenda de valor agregado e de
provedor de serviços Veeam, atenderemos plenamente o solicitado no item descrito acima. Estão corretos nossos entendimentos? ..."

Fechar
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Resposta 17/12/2020 15:22:16
 
A Secretaria de Administração procedeu o seguinte despacho: ...´O questionamento da potencial licitante confunde-se, em nosso entendimento, com o
próprio julgaento do certame, de tal forma que respondê-la seria o mesmo que avaliar a proposta de forma antecipada. Eis o texto da pergunta (doc.
0830116): Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020 PROCESSO Nº: 0009484-
37.2020.6.02.8000 Objeto - O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviços de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup &
Replication e Agentes. A empresa WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 21.550.873/0001-48,
situada em Olinda/PE, vem respeitosamente, solicitar ESCLARECIMENTO, acerca do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 93/2020, referentes as dúvidas
elencadas abaixo: 01 – Subitem 6 do Item 3.1. 3.1 Descrição do Objeto 6. A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da Veeam para
comercializar os serviços pretendidos. Entendemos que, ao apresentarmos as declarações em anexo, fornecidas pelo Fabricante atestando a parceria
com qualificação especifica de revenda de valor agregado e de provedor de serviços Veeam, atenderemos plenamente o solicitado no item descrito
acima. Estão corretos nossos entendimentos? O item 3.1 citado é relativo ao Termo de Referência anexo ao Edital do PE 93/2020 (doc. 0824281), que
trata da descrição do objeto, e é por demais claro, de tal forma que a pergunta, em nosso modo de entender, não correponde a um Pedido de
Esclarecimento, posto que a condição indicada no referido item deve ser aferida, obviamente, no momento do julgamento da proposta. ..."

Fechar
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_____________________________________________________________________________ 
AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 
Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 5570, 7ºandar, Bairro Zona 07 
CEP 87.020-035    -   Maringá/PR 
Telefone: (44) 3026-1122 
Site: www.ammtec.com.br 

PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 93/2020 

 

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
A AMM Tecnologia e Serviços de Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.192.480/0001-
89, estabelecida na Av Advogado Horácio Raccanello Filho, nº 5570, sala 701, 703 e 704, 
Maringá/PR, CEP 87020-035, e-mail comercial@ammtec.com.br, telefone 21 99832-0722 44 
3026-1122, propõe a executar os serviços, objeto licitado, nos seguintes preços e condições: 
 

Item Descrição Valor Total 

 
1 

 

Extensão de garantia e suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e 
01125953 (Veeam Backup Enterprise Plus - VMware, para 08 Sockets, 
Basic Support e Veeam Agents para 04 servidores físicos, Production 
Support) para 36 meses 

 
R$ 147.200,00 

 
Valor total R$ 147.200,00 (cento e quarenta e sete mil e duzentos reais reais) 
 

01. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.  

02. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data do 
recebimento das propostas. 

 
 
Maringá, 18 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

André Luiz do Nascimento Goes 
CPF 799132707-82 

ANDRE LUIZ DO 
NASCIMENTO 
GOES:79913270782

Assinado de forma digital por 
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO 
GOES:79913270782 
Dados: 2020.12.18 10:01:55 
-02'00'
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Amm Parana Serviços ltda
is confirmed and recognized as a Veeam official
partner with the following specifications:

Partnership type: Value-Added Reseller
Level: Registered

KEVIN ROONEY
Vice President North American Channel Sales  01/07/2020 - 31/12/2020

Certificado VEEAM (0832521)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 348



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

NIRE 41205397372

CNPJ 07.192.480/0001-89

Número de Ordem 6

Natureza do Livro Livro Diario

Município Maringá

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

28/01/2005

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

10980

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Natureza do Livro Livro Diario

Número de ordem 6

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

10980

Data de inicio 01/01/2019

Data de término 31/12/2019

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
CF.19.89.E7.73.57.29.59.11.0F.97.B6.BA.F1.35.F6.3D.BB.04.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 7.396.512,44R$ 7.090.249,17

 CIRCULANTE R$ 7.285.570,89R$ 4.814.307,62

  DISPONÍVEL R$ 16.090,10R$ 69.354,77

   BENS NUMERÁRIOS R$ 5.319,52R$ 10.420,15

    Caixa R$ 5.319,52R$ 10.420,15

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00R$ 58.655,48

    Banco Itaú S/A R$ 0,00R$ 58.655,48

   APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 10.770,58R$ 279,14

    Aplic Auto Mais Itaú R$ 10.770,58R$ 279,14

  CLIENTES R$ 4.853.712,15R$ 4.744.494,26

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 4.853.712,15R$ 4.744.494,26

    Clientes Diversos R$ 4.853.712,15R$ 4.744.494,26

  OUTROS CRÉDITOS R$ 2.415.768,64R$ 458,59

   EMPRESTIMOS CONCEDIDOS R$ 2.415.700,00R$ 0,00

    Emprestimos AMM Parana It Serviços Ltda R$ 2.415.700,00R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 68,64R$ 458,59

    ICMS a Recuperar R$ 68,64R$ 170,21

    PIS a Recuperar R$ 0,00R$ 105,05

    Cofins a Recuperar R$ 0,00R$ 183,33

 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 110.941,55R$ 2.275.941,55

  OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO R$ 0,00R$ 2.165.000,00

   Emprestimos AMM Parana It Serviços Ltda R$ 0,00R$ 2.165.000,00

  IMOBILIZADO R$ 110.941,55R$ 110.941,55

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 554.926,90R$ 554.926,90

    Instalações Comerciais R$ 4.031,06R$ 4.031,06

    Maquinas, Aparelhos e Equipamentos R$ 154.695,98R$ 154.695,98

    Móveis e Utensílios R$ 141.090,85R$ 141.090,85

    Veículos R$ 220.062,01R$ 220.062,01

    Luminosos R$ 25.130,00R$ 25.130,00

    Sistema Aplicativo Software R$ 9.917,00R$ 9.917,00

   (-) (-)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO
ACUMULADA

R$ (443.985,35)R$ (443.985,35)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador 3Página 1 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    (-) (-) Deprec. Instalações R$ (1.612,35)R$ (1.612,35)

    (-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e
Equipamentos

R$ (136.498,62)R$ (136.498,62)

    (-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios R$ (65.843,25)R$ (65.843,25)

    (-) (-) Deprec. Veículos R$ (220.062,01)R$ (220.062,01)

    (-) (-) Depreciação de Luminosos R$ (10.052,12)R$ (10.052,12)

    (-) (-) Amortização de Software R$ (9.917,00)R$ (9.917,00)

PASSIVO R$ 7.396.512,44R$ 7.090.249,17

 CIRCULANTE R$ 100.279,14R$ 125.365,41

  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 82,99R$ 0,00

   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 82,99R$ 0,00

    Bancos Saldo Devedor R$ 82,99R$ 0,00

  FORNECEDORES R$ 3.812,24R$ 47.108,79

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 3.812,24R$ 47.108,79

    TELEFONICA BRASIL S/A R$ 0,00R$ 30,00

    SUPORTE ELETRONICA LTDA R$ 85,00R$ 0,00

    CARHILL COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA

R$ 665,00R$ 0,00

    PAPELARIA DEPEL LTDA R$ 129,07R$ 0,00

    N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA - ME

R$ 55,00R$ 117,73

    J.M.SANTINI & CIA LTDA R$ 149,64R$ 0,00

    ARGENTINO ARAUJO LTDA R$ 14,00R$ 202,80

    CIASEG SEG.ELET.LTDA-so com
autorizacao

R$ 279,52R$ 399,52

    ALDO COMPONENTES ELETRONICOS
LTDA

R$ 1.792,26R$ 532,66

    MB EMBALAGENS LTDA R$ 0,00R$ 213,50

    INGRAM MICRO BRASIL LTDA R$ 382,75R$ 29.495,01

    REY COMERCIO DE CHAVES LTDA R$ 60,00R$ 0,00

    EXODATA TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA - ME

R$ 0,00R$ 1.300,00

    CONCEITUAL MIDIA EXPRESS LTDA -
ME

R$ 0,00R$ 15,00

    M M PARMEZANI & SILVA LTDA - ME R$ 0,00R$ 13.351,07

    ROSILEINE PICINATO RIBEIRO R$ 0,00R$ 420,00

    S W S SIMOES ME R$ 0,00R$ 190,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador 3Página 2 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    GREENMAK AUTOMAÇÃO E SEG.
ELETRONICA LTDA - ME

R$ 200,00R$ 0,00

    RE Comercio de Bebidas e Alimentos Ltda
- ME

R$ 0,00R$ 16,50

    BRUNO RAFAEL DE ARAUJO R$ 0,00R$ 825,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 96.383,91R$ 74.451,60

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 69.364,59R$ 47.432,28

    IRPJ a Recolher R$ 33.475,71R$ 16.605,50

    IRRF a Recolher R$ 0,00R$ 778,94

    ISS a Recolher R$ 7.714,78R$ 5.681,16

    COFINS a Recolher R$ 9.584,78R$ 2.593,43

    CSLL a Recolher R$ 16.512,62R$ 8.228,45

    PIS a Recolher R$ 2.076,70R$ 561,90

    Parcelamento ISS R$ 0,00R$ 12.982,90

   PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS R$ 27.019,32R$ 27.019,32

    Parcelamento Especial Pert 2017- CP R$ 27.019,32R$ 27.019,32

  TAXAS E OBRIGAÇÕES A RECOLHER R$ 0,00R$ 3.805,02

   Impostos Retidos a Pagar R$ 0,00R$ 3.805,02

  LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

   LUCROS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 265.695,08R$ 272.449,91

  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 265.695,08R$ 272.449,91

   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 265.695,08R$ 272.449,91

    IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 265.695,08R$ 272.449,91

     Parcelamento Especial PERT 2017- LP R$ 265.695,08R$ 272.449,91

 PATRIMÔMIO LÍQUIDO R$ 7.030.538,22R$ 6.692.433,85

  CAPITAL SOCIAL R$ 400.000,00R$ 400.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 400.000,00R$ 400.000,00

    Capital Social R$ 400.000,00R$ 400.000,00

  LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 6.630.538,22R$ 6.292.433,85

   LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 6.630.538,22R$ 6.292.433,85

    Lucros Acumulados R$ 6.630.538,22R$ 6.292.433,85

   LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 7.592.509,73R$ 7.396.512,44

 CIRCULANTE R$ 7.481.568,18R$ 7.285.570,89

  DISPONÍVEL R$ 7.342,27R$ 16.090,10

   BENS NUMERÁRIOS R$ 7.342,27R$ 5.319,52

    Caixa R$ 7.342,27R$ 5.319,52

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00R$ 0,00

   APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 0,00R$ 10.770,58

    Aplic Auto Mais Itaú R$ 0,00R$ 10.770,58

  CLIENTES R$ 4.685.159,22R$ 4.853.712,15

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 4.685.159,22R$ 4.853.712,15

    Clientes Diversos R$ 4.685.159,22R$ 4.853.712,15

  OUTROS CRÉDITOS R$ 2.785.228,64R$ 2.415.768,64

   EMPRESTIMOS CONCEDIDOS R$ 2.785.160,00R$ 2.415.700,00

    Emprestimos AMM Parana It Serviços Ltda R$ 2.785.160,00R$ 2.415.700,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 68,64R$ 68,64

    ICMS a Recuperar R$ 68,64R$ 68,64

  DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 3.838,05R$ 0,00

   DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 3.838,05R$ 0,00

    Premios de Seguros a Apropriar R$ 3.838,05R$ 0,00

 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 110.941,55R$ 110.941,55

  OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO R$ 0,00R$ 0,00

  IMOBILIZADO R$ 110.941,55R$ 110.941,55

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 554.926,90R$ 554.926,90

    Instalações Comerciais R$ 4.031,06R$ 4.031,06

    Maquinas, Aparelhos e Equipamentos R$ 154.695,98R$ 154.695,98

    Móveis e Utensílios R$ 141.090,85R$ 141.090,85

    Veículos R$ 220.062,01R$ 220.062,01

    Luminosos R$ 25.130,00R$ 25.130,00

    Sistema Aplicativo Software R$ 9.917,00R$ 9.917,00

   (-) (-)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO
ACUMULADA

R$ (443.985,35)R$ (443.985,35)

    (-) (-) Deprec. Instalações R$ (1.612,35)R$ (1.612,35)
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    (-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e
Equipamentos

R$ (136.498,62)R$ (136.498,62)

    (-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios R$ (65.843,25)R$ (65.843,25)

    (-) (-) Deprec. Veículos R$ (220.062,01)R$ (220.062,01)

    (-) (-) Depreciação de Luminosos R$ (10.052,12)R$ (10.052,12)

    (-) (-) Amortização de Software R$ (9.917,00)R$ (9.917,00)

PASSIVO R$ 7.592.509,73R$ 7.396.512,44

 CIRCULANTE R$ 147.125,79R$ 100.279,14

  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 7.013,40R$ 82,99

   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 7.013,40R$ 82,99

    Bancos Saldo Devedor R$ 7.013,40R$ 82,99

  FORNECEDORES R$ 68.227,81R$ 3.812,24

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 68.227,81R$ 3.812,24

    SUPORTE ELETRONICA LTDA R$ 0,00R$ 85,00

    CARHILL COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA

R$ 0,00R$ 665,00

    PAPELARIA DEPEL LTDA R$ 0,00R$ 129,07

    JR AUTO SERVICO LTDA. R$ 230,00R$ 0,00

    N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA - ME

R$ 0,00R$ 55,00

    J.M.SANTINI & CIA LTDA R$ 0,00R$ 149,64

    ARGENTINO ARAUJO LTDA R$ 0,00R$ 14,00

    CIASEG SEG.ELET.LTDA-so com
autorizacao

R$ 290,71R$ 279,52

    ALDO COMPONENTES ELETRONICOS
LTDA

R$ 0,00R$ 1.792,26

    MB EMBALAGENS LTDA R$ 260,50R$ 0,00

    INGRAM MICRO BRASIL LTDA R$ 67.446,60R$ 382,75

    REY COMERCIO DE CHAVES LTDA R$ 0,00R$ 60,00

    GREENMAK AUTOMAÇÃO E SEG.
ELETRONICA LTDA - ME

R$ 0,00R$ 200,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 69.431,74R$ 96.383,91

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 42.386,84R$ 69.364,59

    IRPJ a Recolher R$ 24.932,58R$ 33.475,71

    ISS a Recolher R$ 4.700,82R$ 7.714,78

    COFINS a Recolher R$ 66,94R$ 9.584,78
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    CSLL a Recolher R$ 12.672,00R$ 16.512,62

    PIS a Recolher R$ 14,50R$ 2.076,70

   TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 25,58R$ 0,00

    Cofins/PIS/CSLL Cfe Lei 10833/03 R$ 25,58R$ 0,00

   PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS R$ 27.019,32R$ 27.019,32

    Parcelamento Especial Pert 2017- CP R$ 27.019,32R$ 27.019,32

  TAXAS E OBRIGAÇÕES A RECOLHER R$ 0,00R$ 0,00

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 2.452,84R$ 0,00

   CONTAS A PAGAR R$ 2.452,84R$ 0,00

    Seguros a Pagar R$ 2.452,84R$ 0,00

  LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

   LUCROS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 258.940,25R$ 265.695,08

  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 258.940,25R$ 265.695,08

   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 258.940,25R$ 265.695,08

    IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 258.940,25R$ 265.695,08

     Parcelamento Especial PERT 2017- LP R$ 258.940,25R$ 265.695,08

 PATRIMÔMIO LÍQUIDO R$ 7.186.443,69R$ 7.030.538,22

  CAPITAL SOCIAL R$ 400.000,00R$ 400.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 400.000,00R$ 400.000,00

    Capital Social R$ 400.000,00R$ 400.000,00

  LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 6.786.443,69R$ 6.630.538,22

   LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 6.786.443,69R$ 6.630.538,22

    Lucros Acumulados R$ 6.786.443,69R$ 6.630.538,22

   LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO R$ 0,00R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 7.516.683,34R$ 7.592.509,73

 CIRCULANTE R$ 7.405.741,79R$ 7.481.568,18

  DISPONÍVEL R$ 47.679,05R$ 7.342,27

   BENS NUMERÁRIOS R$ 6.893,08R$ 7.342,27

    Caixa R$ 6.893,08R$ 7.342,27

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 10,00R$ 0,00

    Banco Itaú S/A R$ 10,00R$ 0,00

   APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 40.775,97R$ 0,00

    Aplic Auto Mais Itaú R$ 40.775,97R$ 0,00

  CLIENTES R$ 4.445.067,21R$ 4.685.159,22

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 4.445.067,21R$ 4.685.159,22

    Clientes Diversos R$ 4.445.067,21R$ 4.685.159,22

  OUTROS CRÉDITOS R$ 2.906.778,64R$ 2.785.228,64

   EMPRESTIMOS CONCEDIDOS R$ 2.906.710,00R$ 2.785.160,00

    Emprestimos AMM Parana It Serviços Ltda R$ 2.906.710,00R$ 2.785.160,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 68,64R$ 68,64

    ICMS a Recuperar R$ 68,64R$ 68,64

  DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 6.216,89R$ 3.838,05

   DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 6.216,89R$ 3.838,05

    Premios de Seguros a Apropriar R$ 6.216,89R$ 3.838,05

 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 110.941,55R$ 110.941,55

  OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO R$ 0,00R$ 0,00

  IMOBILIZADO R$ 110.941,55R$ 110.941,55

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 554.926,90R$ 554.926,90

    Instalações Comerciais R$ 4.031,06R$ 4.031,06

    Maquinas, Aparelhos e Equipamentos R$ 154.695,98R$ 154.695,98

    Móveis e Utensílios R$ 141.090,85R$ 141.090,85

    Veículos R$ 220.062,01R$ 220.062,01

    Luminosos R$ 25.130,00R$ 25.130,00

    Sistema Aplicativo Software R$ 9.917,00R$ 9.917,00

   (-) (-)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO
ACUMULADA

R$ (443.985,35)R$ (443.985,35)
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    (-) (-) Deprec. Instalações R$ (1.612,35)R$ (1.612,35)

    (-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e
Equipamentos

R$ (136.498,62)R$ (136.498,62)

    (-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios R$ (65.843,25)R$ (65.843,25)

    (-) (-) Deprec. Veículos R$ (220.062,01)R$ (220.062,01)

    (-) (-) Depreciação de Luminosos R$ (10.052,12)R$ (10.052,12)

    (-) (-) Amortização de Software R$ (9.917,00)R$ (9.917,00)

PASSIVO R$ 7.516.683,34R$ 7.592.509,73

 CIRCULANTE R$ 66.257,66R$ 147.125,79

  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 0,00R$ 7.013,40

   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 0,00R$ 7.013,40

    Bancos Saldo Devedor R$ 0,00R$ 7.013,40

  FORNECEDORES R$ 2.790,11R$ 68.227,81

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 2.790,11R$ 68.227,81

    JR AUTO SERVICO LTDA. R$ 0,00R$ 230,00

    N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA - ME

R$ 105,00R$ 0,00

    CIASEG SEG.ELET.LTDA-so com
autorizacao

R$ 290,71R$ 290,71

    ISRAEL COMERCIO DE LUBRIFICANTES
E ACESSORIOS LTDA

R$ 284,50R$ 0,00

    MB EMBALAGENS LTDA R$ 244,70R$ 260,50

    INGRAM MICRO BRASIL LTDA R$ 435,20R$ 67.446,60

    BUYSOFT DO BRASIL LTDA R$ 1.430,00R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 61.817,41R$ 69.431,74

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 34.798,09R$ 42.386,84

    IRPJ a Recolher R$ 17.135,89R$ 24.932,58

    ISS a Recolher R$ 4.478,48R$ 4.700,82

    COFINS a Recolher R$ 3.552,33R$ 66,94

    CSLL a Recolher R$ 8.861,73R$ 12.672,00

    PIS a Recolher R$ 769,66R$ 14,50

   TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 0,00R$ 25,58

    Cofins/PIS/CSLL Cfe Lei 10833/03 R$ 0,00R$ 25,58

   PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS R$ 27.019,32R$ 27.019,32

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador 3Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
CF.19.89.E7.73.57.29.59.11.0F.97.B6.BA.F1.35.F6.3D.BB.04.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Anexo BALANÇO FINANCEIRO (0832523)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 357



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    Parcelamento Especial Pert 2017- CP R$ 27.019,32R$ 27.019,32

  TAXAS E OBRIGAÇÕES A RECOLHER R$ 0,00R$ 0,00

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 1.650,14R$ 2.452,84

   CONTAS A PAGAR R$ 1.650,14R$ 2.452,84

    Seguros a Pagar R$ 1.650,14R$ 2.452,84

  LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

   LUCROS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 252.185,42R$ 258.940,25

  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 252.185,42R$ 258.940,25

   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 252.185,42R$ 258.940,25

    IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 252.185,42R$ 258.940,25

     Parcelamento Especial PERT 2017- LP R$ 252.185,42R$ 258.940,25

 PATRIMÔMIO LÍQUIDO R$ 7.198.240,26R$ 7.186.443,69

  CAPITAL SOCIAL R$ 400.000,00R$ 400.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 400.000,00R$ 400.000,00

    Capital Social R$ 400.000,00R$ 400.000,00

  LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 6.798.240,26R$ 6.786.443,69

   LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 6.798.240,26R$ 6.786.443,69

    Lucros Acumulados R$ 6.798.240,26R$ 6.786.443,69

   LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO R$ 0,00R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 7.812.061,65R$ 7.516.683,34

 CIRCULANTE R$ 7.701.120,10R$ 7.405.741,79

  DISPONÍVEL R$ 3.871,05R$ 47.679,05

   BENS NUMERÁRIOS R$ 3.751,20R$ 6.893,08

    Caixa R$ 3.751,20R$ 6.893,08

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 119,85R$ 10,00

    Banco Itaú S/A R$ 119,85R$ 10,00

   APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 0,00R$ 40.775,97

    Aplic Auto Mais Itaú R$ 0,00R$ 40.775,97

  CLIENTES R$ 4.785.159,07R$ 4.445.067,21

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 4.785.159,07R$ 4.445.067,21

    Clientes Diversos R$ 4.785.159,07R$ 4.445.067,21

  OUTROS CRÉDITOS R$ 2.906.778,64R$ 2.906.778,64

   EMPRESTIMOS CONCEDIDOS R$ 2.906.710,00R$ 2.906.710,00

    Emprestimos AMM Parana It Serviços Ltda R$ 2.906.710,00R$ 2.906.710,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 68,64R$ 68,64

    ICMS a Recuperar R$ 68,64R$ 68,64

  DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 5.311,34R$ 6.216,89

   DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 5.311,34R$ 6.216,89

    Premios de Seguros a Apropriar R$ 5.311,34R$ 6.216,89

 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 110.941,55R$ 110.941,55

  OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO R$ 0,00R$ 0,00

  IMOBILIZADO R$ 110.941,55R$ 110.941,55

   BENS EM OPERAÇÃO R$ 554.926,90R$ 554.926,90

    Instalações Comerciais R$ 4.031,06R$ 4.031,06

    Maquinas, Aparelhos e Equipamentos R$ 154.695,98R$ 154.695,98

    Móveis e Utensílios R$ 141.090,85R$ 141.090,85

    Veículos R$ 220.062,01R$ 220.062,01

    Luminosos R$ 25.130,00R$ 25.130,00

    Sistema Aplicativo Software R$ 9.917,00R$ 9.917,00

   (-) (-)
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO
ACUMULADA

R$ (443.985,35)R$ (443.985,35)
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    (-) (-) Deprec. Instalações R$ (1.612,35)R$ (1.612,35)

    (-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e
Equipamentos

R$ (136.498,62)R$ (136.498,62)

    (-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios R$ (65.843,25)R$ (65.843,25)

    (-) (-) Deprec. Veículos R$ (220.062,01)R$ (220.062,01)

    (-) (-) Depreciação de Luminosos R$ (10.052,12)R$ (10.052,12)

    (-) (-) Amortização de Software R$ (9.917,00)R$ (9.917,00)

PASSIVO R$ 7.812.061,65R$ 7.516.683,34

 CIRCULANTE R$ 86.895,21R$ 66.257,66

  INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 0,00R$ 0,00

   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

  FORNECEDORES R$ 2.220,71R$ 2.790,11

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 2.220,71R$ 2.790,11

    N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA - ME

R$ 0,00R$ 105,00

    CIASEG SEG.ELET.LTDA-so com
autorizacao

R$ 290,71R$ 290,71

    ISRAEL COMERCIO DE LUBRIFICANTES
E ACESSORIOS LTDA

R$ 0,00R$ 284,50

    CBF COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA

R$ 560,00R$ 0,00

    MB EMBALAGENS LTDA R$ 0,00R$ 244,70

    INGRAM MICRO BRASIL LTDA R$ 0,00R$ 435,20

    BUYSOFT DO BRASIL LTDA R$ 0,00R$ 1.430,00

    MARANATA COMERCIO DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS GRAF

R$ 270,00R$ 0,00

    FABIO V.B. DE MORAIS R$ 1.100,00R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 84.202,03R$ 61.817,41

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 52.997,21R$ 34.798,09

    IRPJ a Recolher R$ 34.332,72R$ 17.135,89

    ISS a Recolher R$ 1.888,53R$ 4.478,48

    COFINS a Recolher R$ 200,65R$ 3.552,33

    CSLL a Recolher R$ 16.531,84R$ 8.861,73

    PIS a Recolher R$ 43,47R$ 769,66

   TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 0,00R$ 0,00

   PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS R$ 31.204,82R$ 27.019,32
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    Parcelamento Especial Pert 2017- CP R$ 27.019,32R$ 27.019,32

    Refis ISS - Contrato Nº 5107/2019 R$ 4.185,50R$ 0,00

  TAXAS E OBRIGAÇÕES A RECOLHER R$ 0,00R$ 0,00

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 472,47R$ 1.650,14

   CONTAS A PAGAR R$ 472,47R$ 1.650,14

    Seguros a Pagar R$ 472,47R$ 1.650,14

  LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

   LUCROS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 245.430,59R$ 252.185,42

  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 245.430,59R$ 252.185,42

   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 245.430,59R$ 252.185,42

    IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 245.430,59R$ 252.185,42

     Parcelamento Especial PERT 2017- LP R$ 245.430,59R$ 252.185,42

 PATRIMÔMIO LÍQUIDO R$ 7.479.735,85R$ 7.198.240,26

  CAPITAL SOCIAL R$ 400.000,00R$ 400.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 400.000,00R$ 400.000,00

    Capital Social R$ 400.000,00R$ 400.000,00

  LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 7.079.735,85R$ 6.798.240,26

   LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 7.079.735,85R$ 6.798.240,26

    Lucros Acumulados R$ 7.079.735,85R$ 6.798.240,26

   LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO R$ 0,00R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

  RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 606.921,49R$ 347.689,29

    Vendas de Mercadoria a Prazo R$ 429,00R$ 0,00

    Prestação de Serviços a Vista R$ 0,00R$ 347.309,46

    Prestação de Serviços a Prazo R$ 606.492,49R$ 379,83

  (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (95.324,23)R$ (53.265,27)

    (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS R$ (95.324,23)R$ (53.265,27)

      (-) (-) Icms R$ (62,66)R$ 0,00

      (-) (-) Iss R$ (13.109,33)R$ (8.746,00)

      (-) (-) Pis R$ (3.944,99)R$ (2.259,99)

      (-) (-) Cofins R$ (18.207,65)R$ (10.430,68)

      (-) (-) IRPJ sobre Lucro Presumido R$ (42.527,98)R$ (21.815,15)

      (-) (-) CSLL sobre Lucro Presumido R$ (17.471,62)R$ (10.013,45)

  (-) CUSTO DOS
PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS R$ 0,00R$ (6.791,69)

    Compras de Mercadorias a Prazo R$ 0,00R$ (4.516,89)

    Materiais Auxiliares e de Consumo R$ 0,00R$ (2.274,80)

  (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (83.492,89)R$ (44.846,94)

    (-) ADMINISTRATIVAS R$ (68.929,11)R$ (36.118,68)

      (-) Alugueis e Condomínios R$ (18.074,43)R$ 0,00

      Depreciações R$ 0,00R$ (729,03)

      (-) Água e Esgoto R$ (69,20)R$ 0,00

      (-) Energia Elétrica R$ (6.601,87)R$ (5.403,66)

      (-) Telecomunicações R$ (9.406,19)R$ (10.910,70)

      (-) Correios R$ (68,30)R$ 0,00

      (-) Serviços de Terceiros R$ (3.008,02)R$ (16.805,59)

      (-) Segurança e Vigilância R$ (1.199,01)R$ 0,00

      (-) Seguros R$ (1.838,98)R$ (1.737,04)

      (-) Entidades e Associações R$ (208,65)R$ 0,00

      (-) Materiais de Uso e Consumo R$ (6.184,45)R$ (532,66)

      (-) Assessoria Técnica R$ (13.668,28)R$ 0,00

      (-) Serviços Prestados Informática R$ (8.351,73)R$ 0,00

      (-) Multas Indedutíveis R$ (250,00)R$ 0,00

    (-) COM VEICULOS R$ (3.711,97)R$ (1.258,35)

      (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (2.086,81)R$ 0,00

      (-) Locação de Veículos R$ (1.625,16)R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      Seguros de Veículos R$ 0,00R$ (1.258,35)

    (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (2.404,40)R$ (7.469,94)

      (-) Despesas Bancárias Diversas R$ (159,75)R$ 0,00

      (-) Juros e Multas R$ (1.315,34)R$ (6.708,65)

      (-) Tarifas Bancarias diversas R$ (728,89)R$ (714,10)

      (-) IOF R$ (200,42)R$ (47,19)

    (-) RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,11R$ 0,03

      Rendimentos de Aplicações Financeiras R$ 0,11R$ 0,03

    (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (8.447,52)R$ 0,00

      (-) Impostos e Taxas Diversas R$ (727,88)R$ 0,00

      (-) Ipva R$ (7.719,64)R$ 0,00

( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 428.104,37R$ 242.785,39

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

  RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 475.885,46R$ 606.921,49

    Vendas de Mercadoria a Prazo R$ 0,00R$ 429,00

    Prestação de Serviços a Vista R$ 36.681,31R$ 0,00

    Prestação de Serviços a Prazo R$ 439.204,15R$ 606.492,49

  (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (73.922,00)R$ (95.324,23)

    (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES R$ (224,64)R$ 0,00

      (-) (-) de Vendas de Mercadorias Mercado
Interno R$ (224,64)R$ 0,00

    (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS R$ (73.697,36)R$ (95.324,23)

      (-) Icms R$ 0,00R$ (62,66)

      (-) (-) Iss R$ (10.551,20)R$ (13.109,33)

      (-) (-) Pis R$ (3.093,26)R$ (3.944,99)

      (-) (-) Cofins R$ (14.276,56)R$ (18.207,65)

      (-) (-) IRPJ sobre Lucro Presumido R$ (32.070,84)R$ (42.527,98)

      (-) (-) CSLL sobre Lucro Presumido R$ (13.705,50)R$ (17.471,62)

  (-) (-) CUSTO DOS
PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS R$ (1.820,00)R$ 0,00

    (-) Compras de Mercadorias a Prazo R$ (1.820,00)R$ 0,00

  (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (154.237,99)R$ (83.492,89)

    (-) DE VENDAS R$ (76,78)R$ 0,00

      (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (76,78)R$ 0,00

    (-) ADMINISTRATIVAS R$ (146.321,23)R$ (68.929,11)

      (-) Hospedagem R$ (406,00)R$ 0,00

      (-) Pedágios R$ (361,75)R$ 0,00

      (-) Alugueis e Condomínios R$ (15.138,19)R$ (18.074,43)

      Água e Esgoto R$ 0,00R$ (69,20)

      (-) Energia Elétrica R$ (3.664,65)R$ (6.601,87)

      (-) Telecomunicações R$ (14.416,17)R$ (9.406,19)

      (-) Correios R$ (67,50)R$ (68,30)

      (-) Serviços de Terceiros R$ (100.669,84)R$ (3.008,02)

      Segurança e Vigilância R$ 0,00R$ (1.199,01)

      (-) Seguros R$ (1.211,75)R$ (1.838,98)

      (-) Entidades e Associações R$ (178,10)R$ (208,65)

      (-) Materiais de Uso e Consumo R$ (2.665,60)R$ (6.184,45)

      Assessoria Técnica R$ 0,00R$ (13.668,28)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      (-) Serviços Prestados Informática R$ (7.541,68)R$ (8.351,73)

      Multas Indedutíveis R$ 0,00R$ (250,00)

    (-) COM VEICULOS R$ (5.187,69)R$ (3.711,97)

      (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (3.989,81)R$ (2.086,81)

      (-) Locação de Veículos R$ (1.067,72)R$ (1.625,16)

      (-) Notificações de Infração de Transito R$ (130,16)R$ 0,00

    (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (2.479,68)R$ (2.404,40)

      (-) Despesas Bancárias Diversas R$ (95,07)R$ (159,75)

      (-) Juros e Multas R$ (1.085,62)R$ (1.315,34)

      (-) Tarifas Bancarias diversas R$ (1.198,32)R$ (728,89)

      (-) IOF R$ (100,67)R$ (200,42)

    (-) RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,27R$ 0,11

      Rendimentos de Aplicações Financeiras R$ 0,27R$ 0,11

    (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (172,88)R$ (8.447,52)

      (-) Impostos e Taxas Diversas R$ (172,88)R$ (727,88)

      Ipva R$ 0,00R$ (7.719,64)

( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 245.905,47R$ 428.104,37

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador 2Página 2 de
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

  RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 357.158,71R$ 475.885,46

    Vendas de Mercadoria a Prazo R$ 1.779,49R$ 0,00

    Prestação de Serviços a Vista R$ 355.339,40R$ 36.681,31

    Prestação de Serviços a Prazo R$ 39,82R$ 439.204,15

  (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (54.256,39)R$ (73.922,00)

    CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES R$ 0,00R$ (224,64)

      (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno R$ 0,00R$ (224,64)

    (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS R$ (54.256,39)R$ (73.697,36)

      (-) (-) Iss R$ (8.500,02)R$ (10.551,20)

      (-) (-) Pis R$ (2.321,53)R$ (3.093,26)

      (-) (-) Cofins R$ (10.714,77)R$ (14.276,56)

      (-) (-) IRPJ sobre Lucro Presumido R$ (22.465,93)R$ (32.070,84)

      (-) (-) CSLL sobre Lucro Presumido R$ (10.254,14)R$ (13.705,50)

  (-) (-) CUSTO DOS
PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS R$ (829,50)R$ (1.820,00)

    (-) Compras de Mercadorias a Prazo R$ (829,50)R$ (1.820,00)

  (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (129.276,25)R$ (154.237,99)

    (-) DE VENDAS R$ (14,90)R$ (76,78)

      (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (14,90)R$ (76,78)

    (-) ADMINISTRATIVAS R$ (120.881,74)R$ (146.321,23)

      Hospedagem R$ 0,00R$ (406,00)

      Pedágios R$ 0,00R$ (361,75)

      (-) Alugueis e Condomínios R$ (20.220,69)R$ (15.138,19)

      (-) Energia Elétrica R$ (3.182,73)R$ (3.664,65)

      (-) Telecomunicações R$ (9.471,11)R$ (14.416,17)

      Correios R$ 0,00R$ (67,50)

      (-) Serviços de Terceiros R$ (74.597,69)R$ (100.669,84)

      (-) Seguros R$ (2.322,96)R$ (1.211,75)

      (-) Entidades e Associações R$ (224,31)R$ (178,10)

      (-) Despesas com Cartório R$ (6,33)R$ 0,00

      (-) Materiais de Uso e Consumo R$ (3.424,75)R$ (2.665,60)

      (-) Serviços Prestados Informática R$ (7.431,17)R$ (7.541,68)

    (-) COM VEICULOS R$ (5.568,49)R$ (5.187,69)

      (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (4.721,77)R$ (3.989,81)

      (-) Locação de Veículos R$ (846,72)R$ (1.067,72)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      Notificações de Infração de Transito R$ 0,00R$ (130,16)

    (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (2.907,49)R$ (2.479,68)

      (-) Despesas Bancárias Diversas R$ (216,58)R$ (95,07)

      (-) Juros e Multas R$ (1.200,31)R$ (1.085,62)

      (-) Tarifas Bancarias diversas R$ (1.369,98)R$ (1.198,32)

      (-) IOF R$ (120,62)R$ (100,67)

    (-) RECEITAS FINANCEIRAS R$ 96,37R$ 0,27

      Descontos Obtidos R$ 48,50R$ 0,00

      Rendimentos de Aplicações Financeiras R$ 0,21R$ 0,27

      Reembolsos de Despesas R$ 47,66R$ 0,00

    DESPESAS TRIBUTARIAS R$ 0,00R$ (172,88)

      Impostos e Taxas Diversas R$ 0,00R$ (172,88)

( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 172.796,57R$ 245.905,47

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

  RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 620.442,77R$ 357.158,71

    Vendas de Mercadoria a Prazo R$ 0,00R$ 1.779,49

    Prestação de Serviços a Vista R$ 620.179,38R$ 355.339,40

    Prestação de Serviços a Prazo R$ 263,39R$ 39,82

  (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (97.896,11)R$ (54.256,39)

    (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS R$ (97.896,11)R$ (54.256,39)

      (-) (-) Iss R$ (13.745,78)R$ (8.500,02)

      (-) (-) Pis R$ (4.032,88)R$ (2.321,53)

      (-) (-) Cofins R$ (18.613,28)R$ (10.714,77)

      (-) (-) IRPJ sobre Lucro Presumido R$ (43.635,42)R$ (22.465,93)

      (-) (-) CSLL sobre Lucro Presumido R$ (17.868,75)R$ (10.254,14)

  (-) (-) CUSTO DOS
PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS R$ (802,66)R$ (829,50)

    (-) Compras de Mercadorias a Prazo R$ (802,66)R$ (829,50)

  (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (146.225,80)R$ (129.276,25)

    DE VENDAS R$ 0,00R$ (14,90)

      Combustíveis e Lubrificantes R$ 0,00R$ (14,90)

    (-) ADMINISTRATIVAS R$ (139.395,52)R$ (120.881,74)

      (-) Patrocínios R$ (1.600,00)R$ 0,00

      (-) Hospedagem R$ (1.082,00)R$ 0,00

      (-) Alugueis e Condomínios R$ (16.323,32)R$ (20.220,69)

      (-) Energia Elétrica R$ (4.978,44)R$ (3.182,73)

      (-) Telecomunicações R$ (9.364,04)R$ (9.471,11)

      (-) Correios R$ (47,90)R$ 0,00

      (-) Serviços de Terceiros R$ (101.043,15)R$ (74.597,69)

      (-) Segurança e Vigilância R$ (912,13)R$ 0,00

      (-) Seguros R$ (2.795,43)R$ (2.322,96)

      (-) Entidades e Associações R$ (224,31)R$ (224,31)

      Despesas com Cartório R$ 0,00R$ (6,33)

      (-) Materiais de Uso e Consumo R$ (1.024,80)R$ (3.424,75)

      Serviços Prestados Informática R$ 0,00R$ (7.431,17)

    (-) COM VEICULOS R$ (3.848,10)R$ (5.568,49)

      (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (3.848,10)R$ (4.721,77)

      Locação de Veículos R$ 0,00R$ (846,72)

    (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (3.297,73)R$ (2.907,49)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
CF.19.89.E7.73.57.29.59.11.0F.97.B6.BA.F1.35.F6.3D.BB.04.FF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Anexo BALANÇO FINANCEIRO (0832523)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 368



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

01/01/2019 a 31/12/2019 07.192.480/0001-89

01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      (-) Despesas Bancárias Diversas R$ (570,68)R$ (216,58)

      (-) Juros e Multas R$ (1.083,58)R$ (1.200,31)

      (-) Tarifas Bancarias diversas R$ (1.405,80)R$ (1.369,98)

      (-) IOF R$ (237,67)R$ (120,62)

    (-) RECEITAS FINANCEIRAS R$ 315,55R$ 96,37

      Descontos Obtidos R$ 315,31R$ 48,50

      Rendimentos de Aplicações Financeiras R$ 0,24R$ 0,21

      Reembolsos de Despesas R$ 0,00R$ 47,66

( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 375.518,20R$ 172.796,57

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador 2Página 2 de
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Livro Diario  6

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

CF.19.89.E7.73.57.29.59.11.0F.97.B6.BA.F1.35.F6.3D.BB.04.FF

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 07192480000189

AMM TECNOLOGIA E
SERVICOS DE
INFORMATICA

LTDA:07192480000189

789371177359297541
2

10/09/2019 a
09/09/2020 Sim

Contador 32837518972 ANTONIO TARCIZO
JAVERA:32837518972

789371945327969046
4

21/05/2020 a
21/05/2021 Não

Contador/Contabilista Responsável
Pelo Termo de Verificação para Fins

de Substituição da ECD
01042970181 CARLOS CESAR

HAHN:01042970181
390975462679002194

6
01/11/2017 a
31/10/2020 -

NÚMERO DO RECIBO:

CF.19.89.E7.73.57.29.59.11.0F.97.B6.B
A.F1.35.F6.3D.BB.04.FF-9 em às06/07/2020 09:17:16

47.00.1B.0C.34.73.01.04
3E.A1.84.2F.44.C0.31.50

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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Número: 202011240951512298071

P O D E R  J U D I C I Á R I O
Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871

Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: certidaodistribuidormga@gmail.com

C E R T I D Ã O  N E G A T I V A

(DjDjJjSdBvMwWsSdGgQ{Il)
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.distribuidormaringa.com.br

CNPJ:

** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da 
Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

    C E R T I F I C A,  a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o 
Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou  a 
INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e 
EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                                                       

07.192.480/0001-89

Observações:

Não Há.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.

*** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).

*** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. ***

*** EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R$ 33,66 = 155 VRC - R$ 0,65 = ISSQN 2% ***

O referido é verdade e dá fé.

Maringá,  terça-feira, 24 de novembro de 2020.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR
assinado digitalmente
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Capital Social
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Dados do Sócio
Nome
ANDRE LUIZ DO
NASCIMENTO GOES

CPF/CNPJ
799.132.707-82

Participação no capital
R$ 400.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

Dados do Administrador
Nome
ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO GOES

CPF
799.132.707-82

Término do mandato

Último Arquivamento
Data
10/11/2020

Número
20206863101

Ato/eventos
318 / 318 - DESENQUADRAMENTO DE
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
41205397372

CNPJ
07.192.480/0001-89

Data de Ato Constitutivo
28/01/2005

Início de Atividade
28/01/2005

Endereço Completo
Avenida ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO, Nº 5570, ANDAR 7 SALA 701.703.704, ZONA 07 - Maringá/PR - CEP 87020-035

Objeto Social
Comércio de equipamentos de informática e prestação de serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas de informática,
desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração,
assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção, atualização de software, Representações comerciais e treinamento em desenvolvimento
profissional e gerencial

Porte
Demais

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/11/2020, às 16:20:17 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código JCDVDSL4.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral

PRC2004586270

Nome Empresarial: AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2004586270

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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Autenticidade da Certidão
 
        A Certidão  NEGATIVA FALENCIA/CONC/RECUP. JUDICIAL
de número  202011240951512298071   está em nome de  AMM
TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , sendo sua
busca efetuada nos últimos 20 ano(s). Esta Certidão foi expedida
por  SOLANGE e emitida em Cartório na data de  24/11/2020 às
09:51:51.
 
 
O Referido é verdade e dá fé. 
 
 
Cartório Distribuidor e Anexos de Maringá - Paraná
 
 
Nova Consulta
 

Avenida Tiradentes, 380 - Edifício do Fórum. 
Telefone (44) 3029-8871

C������� D����������� � A����� M������ - P�����
Consultas Simulações Manual
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela empresa AMM Tecnologia e Serviços de Informática Ltda
(0832508), bem como os documentos
(eventos 0832509, 0832511, 0832514, 0832519, 0832521).

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/12/2020, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0832556 e o código CRC C96882D3.

0009484-37.2020.6.02.8000 0832556v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0832556, informo

que a proposta 0832508 é tecnicamente compatível.
Infastável o direito e dever de verificação quando e

se o objeto vier a ser entregue.
Quanto aos atestados de capacidade técnica

apresentados
 (eventos 0832509, 0832511, 0832514, 0832519), esta unidade
entende que igualmente compatíveis.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 18/12/2020, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0832703 e o código CRC D383780F.

0009484-37.2020.6.02.8000 0832703v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0832556 e em

adendo ao Despacho COINF 0832703, quanto ao
evento 0832521, em tradução livre temos:

partnership type: value-added reseller = tipo de
parceria: revendedor de valor agregado.

 
Desta forma, há pressuposto de boa fé.
 

Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 18/12/2020, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0832870 e o código CRC A09423D5.

0009484-37.2020.6.02.8000 0832870v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Ainda no trato do documento de evento 0832521 e

em complemento ao Despacho COINF 0832870, sugere-se
diligência junto ao licitante para, em tendo, ofertar:

 
Site em que se possa verificar a condição de revendedor; ou
Fonte do documento apresentado; ou 
Documento outro que o qualifique como revendedor; ou 
outro mecanismo que o próprio licitante julgue capaz de conferir
à administração condições de verificar o que se busca.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 18/12/2020, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833028 e o código CRC AB3F2E95.

0009484-37.2020.6.02.8000 0833028v1
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Brasília, 18 de Dezembro de 2020

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

SIASG - Ambiente Produção

Portal de Compras do Governo Federal

Comprasnet
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Serviços do Governo Sair
Pregão Eletrônico

Juízo de Admissibilidade

 UASG  70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 Número do Pregão:   932020
 Modo de Disputa:  Aberto/Fechado
 
 Item 1 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
 Tratamento Diferenciado: - 

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: -

 

Selecione um dos fornecedores para efetuar admissibilidade da intenção de recurso.
 Data e hora do

registro 
CNPJ/CPF Razão Social/Nome Situação

18/12/2020 12:25 02.213.325/0001-
88

PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA.

Não
Analisada

 
 Razão Social/Nome: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF: 02.213.325/0001-8

Texto da intenção de recurso registrada pelo fornecedor:

motivamos a intenção de recurso por descumprimento do sub-Item 6 do Item 3.1 Descrição 
do Objeto - A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da VEEAM para comercializar 
os serviços pretendidos. O que não foi apresentado.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
Solicito a análise técnica quanto à intenção de

recurso (0833033).
 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/12/2020, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833035 e o código CRC ECF1914A.

0009484-37.2020.6.02.8000 0833035v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Sugere-se preliminarmente, para o trato da questão

do Despacho PREG 0833035, a diligência proposta no
Despacho COINF 0833028.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 18/12/2020, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833050 e o código CRC 5042D6CB.

0009484-37.2020.6.02.8000 0833050v1
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Ilustríssimo Senhor Pregoeiro Oficial do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Ref. Pregão eletrônico nº 93/2020, à PLUGNET
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.213.325/0001-88, na condição de
licitante no certame em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, a tempo e modo, interpor o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO, contra a decisão que aceitou a proposta de preços e a habilitou a empresa 07.192.480/0001-89 - AMM TECNOLOGIA E
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, o que faz com fundamento no inciso XVIII, do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, pelas razões abaixo aduzidas.

A Plugnet preocupada em atender integralmente as exigências do Edital Pregão Eletrônico Nº 93/2020, enviou a proposta cumprindo com
todas as exigências solicitadas, inclusive a do subitem 6 do Item 3.1 – Descrição do Objeto – “A licitante deverá comprovar ter autorização
oficial da VEEAM para comercializar os serviços pretendidos.” 

Essa exigência, é parte indivisível das exigências do Edital. Que tem o objetivo de comprovar que a empresa possui capacidade e autorização
oficial da VEEAM.

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Diante do fato narrado, encontramos respaldo na legislação e jurisprudência para fundamentar a desclassificação da empresa AMM
TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, haja vista a Plugnet ter apresentado proposta integralmente correspondente às
especificações editalícias. 

Salienta¬-se o art. 3° da Lei de Licitações, bem estabelece os princípios sobre os quais o procedimento licitatório deve se processar. 

“Art. 3°. A licitação destinasse a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.”

Diante disso, uma vez que os licitantes estão obrigados a cumprir os requisitos exatos especificados no Edital, bem como aqueles que
aderiram ao Edital por meio de esclarecimento, e, que o julgamento deve ficar adstrito a estes mesmos critérios, restam precisamente
estabelecidos os limites da discricionariedade da administração, de forma que qualquer irregularidade pode ser levada à apreciação pelo
judiciário e anulada no caso de arbitrariedade. 
Neste sentido, ensina Marçal Justen Filho sobre o Princípio competência vinculada que: 
“Reservou-se à Administração a liberdade de escolha de realização da licitação, do seu objeto, da especificação de condições de execução, das
condições de pagamento etc. essa competência discricionária se exercita no momento preparatório e inicial da licitação. Uma vez realizadas
essas escolhas, exaure-se a discricionariedade e não mais pode ser invocada – ou, mais corretamente, se a Administração pretender renovar o
exercício dessa faculdade, estará sujeita a refazer todas a licitação.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Ed.
Dialética, São Paulo, 2006 p.47¬ 48) 
Note que a Administração, no momento que publica em Edital, as condições e termos para a habilitação e posterior contratação de Licitante,
passa a estar a este vinculado intrinsecamente, não cabendo à Administração nenhuma escolha discricionária. 
Logo, pelo acima esboçado, verificasse que a empresa Recorrida NÃO está apta para ser habilitada, posto que não comprovou todas as
exigências do referido Edital. 
Manter a habilitação da Recorrida significa descumprir as normas do Edital, criadas pela própria Administração. Neste sentido: 
“APELAÇÃO CÍVEL N° 994.07.153105¬5¬ Bauru ¬ VOTO 
P O D E R J U D I C I Á R IO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
11 a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 27.09.2010, proferido pelo Des. Francisco Rossi na AC n° 990.10.223534¬3: 
O edital é a lei interna do concurso e "vincula inteiramente a Administração e os proponentes" (Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo
Brasileiro", 30a ed.f SP: Malheiros, p. 283), doutrina iterativamente seguida por esta C.Câmara, como, v.g., se decidiu na Ap. 870.706.5/0,
Rei. Des. Pires de Araújo, voto 17.299: 
"Mandado de segurança – Edital ¬ o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é essencial, cuja inobservância enseja a nulidade do
procedimento, segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro ¬ Recursos improvidos". No mesmo sentido, Ap. 416.554.5/4, Rel.Des. Aroldo Viotti,
voto 14.425; Ap. 875.406.5/8, Rel. Des. Ricardo Dip, voto RHMD 20.085; Ap. 600.119.5/6, voto 10.656; Ap. 251.442.5/1, voto 3692; Ap.
252.961.5/7, Rei. Des. Luis Ganzerla, DM” 
Sobre o tema, nos ensina o saudoso Hely Lopes Meirelles: 
“a vinculação ao edital é o princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo
participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse
documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tantos os
licitantes como a Administração Pública que o expediu (art. 41)...” (Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed., 1999, Malheiros, p. 249). 

Corroborando com o entendimento acima transcrito, o Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento que o concorrente que não
satisfaz as condições estabelecidas no Edital deve ser inabilitado de pleno direito. 
“Ementa: Administrativo. Licitação. Disposições Legais e Disposições Editalícias. Demonstração Documental. Inabilitação de Concorrente.
Constituição Federal, artigos 37, XXI e 195, § 3º. CTN, artigos 127, II e 193. Lei 8.212/91. Lei 6.946/81. Decreto¬Lei 200/67. Decreto
84.701/80. Decreto¬Lei 2.300/86. Súmula 7/STJ. 
1. Oferecida a prestação jurisdicional e desfiguradas as acenadas contradição e omissão, não se verifica contrariedade ao artigo 535,I e II,
CPC. 
2. Desmerece habilitação em licitação pública a concorrente que não satisfaz as exigências estabelecidas na legislação de regência editadas no
edital. 
3. Interpretação inspirada na realidade da demonstração documentária, entregue à soberania das instâncias ordinárias, não favorece
averiguação na via Especial Súmula 7/STJ. 
4. Recurso sem provimento. (REsp 179324 / DF ; RECURSO ESPECIAL 1998/0046473¬5)”. 
No caso em tela restou evidente que a empresa AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA não cumpriu os requisitos do edital e,
portanto, deve ser desclassificada. 
Ademais, a Lei 8666/93 é clara ao afirmar que: 
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” 
“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não
devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.” 
Ora, conjugando os preceitos acima transcritos (arts. 41 e 44 da Lei 8.666/93¬ aplicação subsidiária), com o princípio vinculação ao
instrumento convocatório, anteriormente desenvolvido, fica nítido que não há como permitir que a empresa que tenha descumprindo itens do
Edital seja declarada vencedora. 
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Dessa forma, a empresa AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA deve ser desclassificada, pois não cumpriu com as exigências
das especificações editalícias.

DO MÉRITO

Portanto, observa-se um equívoco ao aceitar e habilitar a empresa AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, tendo em vista a
falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se refere as comprovações exigidas, constituindo violação aos princípios da vinculação ao
instrumento convocatório e da isonomia. Neste sentido, a alegação de que se trata de mera formalidade, que a administração pública pode
entender que por ser uma proposta mais vantajosa economicamente, os demais requisitos (vários no caso da empresa AMM TECNOLOGIA E
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA), possam ser relevados. Sua aceitação, estaria indo de encontro ao que o próprio TRE-AL exige em seu
edital e os respectivos anexos, onde todos os participantes assinaram que estavam ciente de suas regras, não cabendo assim, em demérito
aos demais licitantes o aceite de uma proposta com vícios.

O Edital no seu Item 8.1 “Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no 9º dom art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.”

Tendo em vista que claramente a empresa AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, não comprovou ter autorização oficial da
VEEAM para comercializar os serviços pretendidos, a proposta deveria ser desclassificada e proceder conforme Item 8.10 “Nas hipóteses em
que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,...”

DO PEDIDO

Isto posto e preenchidos os requisitos legais, PUGNA A RECORRENTE pelo recebimento do presente recurso para que seja processado e
julgado por este d. Sr. Pregoeiro do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, exercendo o juízo de mérito, conforme prescreve o Art.
109, § 4º da Lei 8.666/93 e, assim, seja reformada a sua decisão, para DESCLASSIFICAR a empresa AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA, pela não apresentação de documento exigido no edital e assim descumprindo as exigências editalícias, prosseguindo
então o certame até que outra empresa classificada, esteja em condições legais e regulares de habilitação e proposta.

 Fechar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
A Empresa PLUGNET COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA., impetrou Recurso contra a
decisão deste Pregoeiro, que habilitou a Empresa AMM
TECNOPLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, como
vencedora do presente certame, razão pela qual, solicito a
análise técnica do presente recurso, evento 0834173.

 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 22/12/2020, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834178 e o código CRC 1E8ED6EE.

0009484-37.2020.6.02.8000 0834178v1
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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 dezembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho 0834178, com a devida

vênia, entendo, mais uma vez que a questão posta não é
objetivamente técncia de TI, notadamente quanto à análise
dos elementos do recurso evento 0834173.

Reafirmo posição do Despacho COINF 0830383, ou
seja, entender se tratar de juízo de admissibilidade
documental, bem assim a posição do Despacho
COINF 0832870, de que há pressuposto de boa fé.

Neste sentido, sem mais elementos,
particularmente aqueles eventualmente derivados das
diligências sugeridas no Despacho COINF 0833028, coloco-
me a disposição.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 22/12/2020, às 08:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834197 e o código CRC 3BDDE8F3.

0009484-37.2020.6.02.8000 0834197v1
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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 dezembro de 2020.
À PREG 
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em adendo e em contribuição à análise quanto do

recurso apresentado segue do endereço, consulta realizada
em 22/12/2020 às 08:56, https://www.veeam.com/br/buy-
veeam-products-pricing.html#find-reseller a seguite
informação:
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Desta forma, ante ao exposto, informo que não foi

localizada, no Brasil, a licitante recorrida, no rol de
revendedores Veeam.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 22/12/2020, às 09:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834220 e o código CRC AD98C840.
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Ref. Pregão eletrônico nº 93/2020
ILUSTRÍSSIMO SENHOR JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, PREGOEIRO

AMM Tecnologia e Serviços de Informática Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.192.480/0001-89, com sede em Maringá/PR, na Av Advogado
Horácio Raccanello Filho, nº 5570, sala 701, 703 e 704, doravante denominada Recorrida ou AMM, vêm, respeitosamente, à presença de V.
Senhoria, apresentar, tempestivamente, suas CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO Interposto pela empresa PLUGNET
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, doravante denominada Recorrente ou PLUGNET, com base nas razões a seguir expostas:

Trata-se de Pregão Eletrônico cujo objeto é a “Prestação de serviços de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication
e Agentes” 

A Recorrente alega o descumprimento de itens do edital, no que tange a comprovação da Qualificação Técnica, em especial ao subitem 6 do
Item 3.1 - Descrição do Objeto – “A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da VEEAM para comercializar os serviços pretendidos.”

Lamentavelmente a PLUGNET apresentou recurso administrativo sem se preocupar em verificar a veracidade de suas alegações, convertendo
sua peça recursal em um instrumento de mero caráter protelatório, com o único intuito de tumultuar o processo.

A AMM sagrou-se vencedora do presente Pregão, ao ofertar durante a etapa de lances, a proposta mais vantajosa para a administração
pública, atendendo assim a um dos objetivos fundamentais da licitação, conforme apregoa a Lei 8.666/93, em seu Art 3º, que transcrevemos
abaixo:

“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
PARA A ADMINISTRAÇÃO e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, DA
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DO JULGAMENTO OBJETIVO e dos que lhes são correlatos.” (grifo nosso)
Conforme já transcrito, a parte da habilitação técnica que é questionada pela Recorrente se refere à comprovação da parceria entre a AMM e a
VEEAM, fabricante das soluções envolvidas.

Neste sentido, cumpre destacar que foi anexado à documentação de habilitação da AMM o arquivo “veeam-affiliation-certificate-em.pdf”, que
trata exatamente do atendimento a este item. Tal arquivo traz o certificado de parceria emitido através do Portal de Parceiros VEEAM, e
comprova a habilitação requerida. 
Salientamos que a recorrente comprovou este critério utilizando documento semelhante, não cabendo alegação de que o mesmo não seja
válido para tal fim. As demais licitantes não atenderam ao item em questionamento.

Saliente-se assim que não reconhecer a validade do Certificado apresentado pela AMM acarretaria na declaração de fracasso do certame, visto
que não houve, por parte de qualquer outro licitante, a apresentação de documento diferente do apresentado pela Recorrida.

A peça recursal não traz claramente sua queixa, baseando-se somente em afirmações inverídicas sobre a não apresentação de um documento,
que conforme afirmamos, e pode ser facilmente constatado através dos registro internos do Portal Comprasnet, foi enviado no dia 18 de
dezembro de 2020, às 8:46, antes portanto da abertura da sessão pública.

A única dúvida, NÃO LEVANTADA PELA RECORRENTE, trata da divergência entre a razão social constante no certificado (“AMM PARANÁ
SERVIÇOS LTDA”) e a atualmente em uso pela AMM (“AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA”). Tal divergência se explica pela
alteração na razão social, realizada através da 9ª Alteração Contratual, a qual enviamos por e-mail slc@tre-al.jus.br, no intuito de antecipar a
uma justa diligência a ser realizada por este órgão.

Ante o exposto, requer que seja completamente indeferido o recurso proposto em função da inaplicabilidade de suas parcas alegações, bem
como sejam aceitas as argumentações aqui demonstradas para que seja mantida a decisão que declarou a AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA, vencedora do certame, dando prosseguimento as demais fases de adjudicação e posterior homologação do objeto
licitado. 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

Maringá, 21 de dezembro de 2020.

André Luiz do Nascimento Góes
Representante Legal

 Fechar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
A Empresa AMM Tecnologia e Serviços de Informática

Ltda, apresentou suas contrarrazões (evento 0834414), ao Recurso
interposto pela Empresa PLUGNET COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA (evento 0834173), razão pela qual, solicito
a análise técnica do contido no evento 0834414.

 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 22/12/2020, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834447 e o código CRC 5318E143.

0009484-37.2020.6.02.8000 0834447v1
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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 dezembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho 0834447, com a devida

vênia, entendo, mais uma vez que a questão posta não é
objetivamente técncia de TI, notadamente quanto à análise
dos elementos do recurso evento 0834173 e de contrarazões
0834414.

Reafirmo posição do Despacho COINF 0830383, ou
seja, entender se tratar de juízo de admissibilidade
documental, bem assim a posição do Despacho
COINF 0832870, de que há pressuposto de boa fé.

Neste sentido, sem mais elementos,
particularmente aqueles eventualmente derivados das
diligências sugeridas no Despacho COINF 0833028.

Não obstante, entendo que há de se sopesar, o que
informado no Despacho COINF 0834220 quanto à
consulta  realizada em 22/12/2020 às
08:56, https://www.veeam.com/br/buy-veeam-products-
pricing.html#find-reseller, coloco-me a disposição.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 22/12/2020, às 12:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834451 e o código CRC 1201CAE4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
A presente fase do procedimento licitatório diz

respeito a necessidade do Pregoeiro  analisar as razões e as
contrarrazões de recurso a fim de proferir decisão,
encaminhando, se for o caso, à autoridade hierarquicamente
superior.

Ocorre que o cerne da questão a ser avaliada é
eminentemente técnico, exigida no Termo de Referência item
3.1 "6", elaborado pela unidade de TI.

Nesse sentido, considerando os pronunciamentos
reiterados e não conclusivos da unidade requisitante, deixo
consignado a necessidade do pronunciamento de V.Sª, em
razão da aprovação prévia do Termo de Referência.

Acrescento, caso a unidade mantenha os
pronunciamentos inconclusivos, peço vênia para verificar a
possibilidade da anulação do presente certame, justificado
pelo fato do Pregoeiro não possuir capacidade técnica
específica para avaliar a veracidade do documento técnico
evento 0832521,  considerando que não existe no Termo de
Referência qualquer parâmetro capaz de subsidiar uma
decisão em prol do interesse público e dentro dos requisitos
lógicos e jurídicos necessários na condução dos certames
licitatórios.

 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.

Despacho PREG 0834513         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 405



Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/12/2020, às 08:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834513 e o código CRC 03BB3CAC.

0009484-37.2020.6.02.8000 0834513v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2020.
Ao Senhor Pregoeiro,
 
Em face do Despacho PREG 0834513, reporto-me

ao que dispõe o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, para sugerir a
Vossa Senhoria que avalie a possibilidade de promover
diligência permitida no curso da fase recursal pela melhor
elucidação das matérias vertidas nas respectivas peças e
mesmo para complemento de informações necessárias ao
deslinde das questões postas pelo recorrente, conforme
assinalam Rafael Sérgio L. de Oliveira e Victor Aguiar Jardim
de Amorim, no e-book "O novo pregão eletrônico", disponível
em http://www.licitacaoecontrato.com.br/assets/novoPregaoEletronico/eBookNovoPregaoEletronico_PortalLEC.pdf,
ao comentar o art. 44 do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019.

No ponto, destacam os autores que:
 

No sentido da possibilidade de diligências para
complementação de informações em sede da
análise de recurso, cumpre destacar os
seguintes trechos de julgados do TCU: 

É cabível a promoção de diligência
pela comissão ou autoridade superior,
em qualquer fase da licitação,
para esclarecer ou complementar a
instrução do processo licitatório.
Acórdão nº 4.827/2009-2ªC.
As diligências visando saneamento de
dúvidas, como de capacidade técnica,
preferencialmente, devem ser
realizadas previamente à
execução dos atos de
homologação e adjudicação do
objeto da licitação. Acórdão nº
5.857/2009-1ªC.

Destarte, se os atos finais do certame
(adjudicação e homologação) constituem o
marco procedimental limite para a realização
de diligências, não se vislumbra qualquer
óbice à adoção de tais providências por parte
da Administração em sede de julgamento de
recursos para melhor compreensão dos fatos e
observância de um juízo de verdade real,
conferindo, assim, segurança decisória ao
procedimento. (grifos constantes do original).

No caso tratado nos autos, a dúvida acerca do
documento habilitatório enseja a realização da diligência,
especialmente em busca do atendimento da necessidade da
Administração, demanda esta que envolve expressivo valor
destacdo do orçamento do Órgão.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/12/2020, às 09:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834631 e o código CRC 67E1A3C6.

0009484-37.2020.6.02.8000 0834631v1
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Brasília, 23 de Dezembro de 2020

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

SIASG - Ambiente Produção

Portal de Compras do Governo Federal

Comprasnet
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Serviços do Governo Sair

Pregão Eletrônico
Decidir Recursos

Escolha o Pregão a ser realizado a decisão de recurso

 UASG  70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 Não existe pregão para executar esta tarefa ou o pregão se encontra suspenso.

 Voltar
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Brasília, 23 de Dezembro de 2020

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

SIASG - Ambiente Produção

Portal de Compras do Governo Federal

Comprasnet
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Serviços do Governo Sair

Pregão Eletrônico
Acompanhar Recursos

 
UASG: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Pregão nº: 932020 
Modo de Disputa: Aberto/Fechado

 
 Menu  Voltar

 Para ver a descrição complementar do item, clique na descrição do item.
Para acompanhar o andamento dos recursos, clique no número do item.
Para antecipar o prazo limite para cadastro de recurso, clique no número do item cujo prazo final de Recurso es
Para antecipar o prazo limite para cadastro de Contrarrazão, clique no número do item cujo prazo final de Cont

Item Descrição
do item

Tratamento
Diferenciado

Aplicabilidade
Decreto 7174

Aplic.
Margem

Preferência

Prazo
Final

Recurso

Prazo Final
Contrarrazão

Prazo
Final

Decisão

Qt
Rec

1

Serviços de
Garantia de
Equipamentos
de TIC

- Sim Não 22/12/2020
11:50

28/12/2020
23:59

04/01/2021
23:59

 Menu  Voltar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Considerando os eventos 0834692 e 0834694, deixo

claro a impossibilidade de decidor o Recurso em questão,
antes do cômputo final em sede recursal sob a
responsabilidade do Pregoeiro, com prazo inicial para decisão
em 29/12/2020, razão pela qual, consigno a reconsideração ou
manutenção da decisão de habilitação na presente data.

Reitero que este subscritor encaminhou as razões e
as contrarrazões de recurso à unidade de TI para subsidiar a
decisão do Pregoeiro com fundamento na Legislação de
Regência do Pregão Eletrônico, de normas internas deste
Regional e decisões reiteradas do TCU.

A unidade responsável de TI/COINF (0834451) pela
análise do documento técnico que não é de sua
responsabilidade a análise técnica em questão, discordando,
este subscritor e Pregoeiro, de forma veemente, pois o
assessoramento técnico que influencia as decisões na
presente fase recursal é essencial.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/12/2020, às 09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834695 e o código CRC 2A61A827.
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DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2020.
À Diretoria-geral.
Senhor Diretor,
Submeto à consideração desssa Diretoria-geral

proposta no sentido de autorizar o Sr. Pregoeiro a prosseguir
com o feito e, se for o caso, efetuar as diligências que
entender necessárias para análise e decisão do recurso
interposto pela empresa PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. e contrarrazoado pela empresa
AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA,
registrando após no comprasnet.

A proposição ora veiculada deve-se ao fato de o
sistema comprasnet estar disponível para o Sr. pregoeiro
registrar suas eventuais diligências e decisão do recurso
(sugerindo ou não a manutenção da decisão por ele
anteriormente declarada) a partir do dia 29/12/2020 (v.
Despacho PREG 0834695), o que poderá comprometer a
conclusão final do procedimento licitatório (adjudicação e
homologação pela autoridade competente), com a competente
emissão da Nota de Empenho ao adjudicatário, se for o
caso, em face do encerramento do exercício financeiro no dia
31/12/2020.

Posto isto, considerando que a utilidade dos
serviços pleiteados pela Administração poderá ser atendida
ainda neste exercício e, ainda, levando em conta que
é expressivo o valor do orçamento do órgão alocado para
atendimento da necessidade administrativa, a Secretaria de
Administração, apoiada no princípio da celeridade processual
e  suprimento da demanda material suscitada pela Secretaria
de Tecnologia da Informação neste exercício financeiro, vem
solicitar anuência dessa Diretoria para continuidade do feito,
registrando que todos os atos do pregoeiro a serem praticados
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deverão ser lançados no comprasnet para conhecimento dos
órgãos de controle (interno e externo), dos licitantes e de toda
a sociedade.

À deliberação de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/12/2020, às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834731 e o código CRC 0FE730B2.
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DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2020.
À ACAGE e à AJ-DG para análise e pronunciamento,

com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/12/2020, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834817 e o código CRC 09F70F47.

0009484-37.2020.6.02.8000 0834817v1
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De: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>
Para: "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>
CC: lucio.bassini@ammtec.com.br
Data: / / 0 0 :0  AM
Assunto: Fwd: [pregoeiro] [slc] PE 9 - 0 0 - VEEAM - Complemento às contrarrazões {0 }

Ao Sr. Pregoeiro, para juntar aos pertinentes autos.
 
 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
 
 

From: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
 To: José Ricardo Araújo e Silva <josericardo@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 23 Dec 2020 10:09:36 -0300
 Subject: [pregoeiro] [slc] PE 93-2020 - VEEAM - Complemento às contrarrazões {01}

  
 
 
 
 

From: Lucio Bassini <lucio.bassini@ammtec.com.br>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 22 Dec 2020 21:09:40 +0000
 Subject: [slc] PE 93-2020 - VEEAM - Complemento às contrarrazões {01}
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Boa ta de!
 
P ezado João He í io,
 
I se i os ossas co t a azões ao ecu so i pet ado o PE 9 / 0 0, o ual a AMM foi ve ce

ue pa a aio  cele idade, p ecisa os e via  u  docu e to co o u a a tecipação a u a d
 
T ata-se de u a alte ação co t atual a �ga, a ual se odificou a azão social de ossa e p
essa seja a azão da ueixa.
 
 
Ate ciosa e te,
 

Lucio Bassini
Gerente de Território
lucio.bassini@ammtec.com.br
 www.ammtec.com.br
Cel : 55 21 99513-2301
Whatsapp/Cel : 55 21 99832-0722 
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Anexados:

Arquivo: 9 ALT. CONTRATUAL
CONSOLIDADA.pdf

Tamanho:
k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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PROCESSO : 0009484-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Consulta. SAD. Continuidade do Pregão. Registro no Comprasnet posteriormente.

 

Parecer nº 2466 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de

Administração no "sentido de autorizar o Sr. Pregoeiro a
prosseguir com o feito e, se for o caso, efetuar as diligências
que entender necessárias para análise e decisão do recurso
interposto pela empresa PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. e contrarrazoado pela empresa
AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA,
registrando após no comprasnet" (0834731).

 
Tendo em vista que o assunto abordado tem

natureza meramente jurídica, retornamos os autos a Vossa
Senhoria para os encaminhamentos cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 23/12/2020, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0835058 e o código CRC EF60CEC5.

0009484-37.2020.6.02.8000 0835058v5
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DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, em face do

encaminhamento de Vossa Senhoria, para análise do tema
suscitado pela SAD  (0834731):

 
Submeto à consideração desssa Diretoria-geral
proposta no sentido de autorizar o Sr.
Pregoeiro a prosseguir com o feito e, se for o
caso, efetuar as diligências que entender
necessárias para análise e decisão do
recurso interposto pela empresa
PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. e
contrarrazoado pela empresa AMM
TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA, registrando após
no comprasnet.
A proposição ora veiculada deve-se ao fato de
o sistema comprasnet estar disponível para o
Sr. pregoeiro registrar suas eventuais
diligências e decisão do recurso (sugerindo ou
não a manutenção da decisão por ele
anteriormente declarada) a partir do dia
29/12/2020 (v. Despacho PREG 0834695), o
que poderá comprometer a conclusão final do
procedimento licitatório (adjudicação e
homologação pela autoridade competente),
com a competente emissão da Nota de
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Empenho ao adjudicatário, se for o caso, em
face do encerramento do exercício financeiro
no dia 31/12/2020.
Posto isto, considerando que a utilidade dos
serviços pleiteados pela Administração poderá
ser atendida ainda neste exercício e, ainda,
levando em conta que é expressivo o valor do
orçamento do órgão alocado para atendimento
da necessidade administrativa, a Secretaria de
Administração, apoiada no princípio da
celeridade processual e  suprimento da
demanda material suscitada pela Secretaria de
Tecnologia da Informação neste exercício
financeiro, vem solicitar anuência dessa
Diretoria para continuidade do feito,
registrando que todos os atos do pregoeiro a
serem praticados deverão ser lançados no
comprasnet para conhecimento dos órgãos de
controle (interno e externo), dos licitantes e de
toda a sociedade.
(Grifos não constam do original)

 

Como visto, solicita-se autorização para o Sr.
Pregoeiro   efetuar as diligências que entender necessárias
para análise e decisão do recurso interposto por uma licitante
 e contrarrazoado por outra, para, ao depois, registrar as
diligências  no Comprasnet, em virtude de o sistema
Comprasnet estar indisponível para o Sr. Pregoeiro  até o
dia 28/12/2020.

Verificando o edital do Pregão Eletrônico nº
93/2020 (0822564), tem-se a seguinte disposição acerca do
processamento dos recursos:

 
11 - DOS RECURSOS.
1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase
de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste
a intenção de recorrer, de forma motivada, isto
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é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao
Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de
recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não
adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do
recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do
licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o
recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as
razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus
interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão
somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4. Os autos do processo
permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante
neste Edital.
 

Observando as disposições acima, não se detectam
óbices à pretendida forma de juntar os documentos
necessários ao deslinde do recurso, tendo a vista a
indisponibilidade momentânea do Comprasnet. 

Por outro lado, para prestigiar a mais ampla
publicidade, recomenda-se que a cada interação com um dos
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interessados, o outro seja imediatamente informado.
 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 24/12/2020, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0835125 e o código CRC 0AE2BCCA.

0009484-37.2020.6.02.8000 0835125v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2020.
 
Direcionem-se os autos eletrônicos, paralelamente,

à Secretaria de Tecnologia da Informação e à Secretaria de
Administração, para a continuidade do feito, com a devida
celeridade que o caso requer, nos exatos termos
recomendados no Despacho AJ-DG 0835125, da lavra
da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/12/2020, às 09:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0835729 e o código CRC 0FC403EA.

0009484-37.2020.6.02.8000 0835729v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2020.
À SAD para continuidade
 
Ciente do Despacho GDG 0835729.
Todavia, neste momento, não identificada atividade

pendente desta Secretaria que fica à disposição.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 28/12/2020, às 09:38,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0835781 e o código CRC 8C954F92.

0009484-37.2020.6.02.8000 0835781v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2020.
Devolvo os autos à consideração do Sr. Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/12/2020, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0836004 e o código CRC ECF5BB9C.

0009484-37.2020.6.02.8000 0836004v1
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E-mail - 0836153

Data de Envio: 
  28/12/2020 17:32:31

De: 
  TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@ammtec.com.br
    plugnet@plugnetshop.com.br

Assunto: 
  URGENTE. EXPLICAÇÕES HABILITAÇÃO PREGÃO 93/2020

Mensagem: 
  Senhor Licitante, boa tarde.

Solicitamos em caráter de urgência, para que possamos proferir a decisão do recurso interposto pela
Empresa Plugnet Comércio e Representações, que ora nos lê, diligenciar quanto a emissão do Certificado
em anexo, nos seguintes termos:

(ORIENTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA)

Site em que se possa verificar a condição de revendedor; ou

Fonte do documento apresentado; ou 

Documento outro que o qualifique como revendedor; ou 

outro mecanismo que o próprio licitante julgue capaz de conferir à administração condições de verificar o
que se busca.

Conferimos o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento, sob pena do aceite das razões do
recurso e automática desclassificação.

Atenciosamente.

João Hermínio de Barros Neto
Pregoeiro
joaobarros@tre-al.jus.br
joaoherminio1966@hotmail.com

Anexos:
    Certificado_0832521_veeam_affiliation_certificate_en.pdf
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[pregoeiro] RES: URGENTE. EXPLICAÇÕES HABILITAÇÃO PREGÃO 93/2020

João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Seg, 28/12/2020 19:01
Para:  joaoherminio1966@hotmail.com <joaoherminio1966@hotmail.com>

Boa noite Sr. Pregoeiro, no site do próprio fabricante, consta a relação de 
TODAS as empresas que são revendedoras autorizadas pela VEEAM 

"Todos os produtos da Veeam são vendidos somente por revendedores 
autorizados, chamados Veeam ProPartners." 

https://www.veeam.com/br/buy-veeam-products-pricing.html?ad=menu-partners#fi 
nd-reseller 

A empresa AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, não consta no site, 
como pode ser verificado no link acima. 

Atenciosamente 

www.plugnetshop.com.br 

Breno Tavares 
Diretor Comercial 
+55 (81) 3426.7006 / 98844.0834 
breno@plugnetshop.com.br 
R. Gen. Abreu e Lima, 222 – Rosarinho – Recife – PE  

-----Mensagem original----- 
De: plugnet@plugnetshop.com.br <plugnet@plugnetshop.com.br> Em nome de 
TRE-AL/Pregoeiro 
Enviada em: segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 17:33 
Para: comercial@ammtec.com.br; plugnet@plugnetshop.com.br 
Assunto: URGENTE. EXPLICAÇÕES HABILITAÇÃO PREGÃO 93/2020 

Senhor Licitante, boa tarde. 

Solicitamos em caráter de urgência, para que possamos proferir a decisão do 
recurso interposto pela Empresa Plugnet Comércio e Representações, que ora 
nos lê, diligenciar quanto a emissão do Certificado em anexo, nos seguintes 
termos: 

(ORIENTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA) 
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Site em que se possa verificar a condição de revendedor; ou 

Fonte do documento apresentado; ou  

Documento outro que o qualifique como revendedor; ou  

outro mecanismo que o próprio licitante julgue capaz de conferir à 
administração condições de verificar o que se busca. 

Conferimos o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento, sob pena 
do aceite das razões do recurso e automática desclassificação. 

Atenciosamente. 

João Hermínio de Barros Neto 
Pregoeiro 
joaobarros@tre-al.jus.br
joaoherminio1966@hotmail.com 
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[pregoeiro] RES: URGENTE. EXPLICAÇÕES HABILITAÇÃO PREGÃO 93/2020

João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Ter, 29/12/2020 14:19
Para:  joaoherminio1966@hotmail.com <joaoherminio1966@hotmail.com>

2 anexos (575 KB)
veeam-affiliation-certificate-en.pdf; tela veeam.jpg;

Prezado João Hermínio, boa tarde! 

A certidão de parceria apresentada foi extraída do portal de parceiros VEEAM, e é idêntica a enviada pela
Recorrente. A não aceitação de nosso certificado implicará no fracasso do pregão, visto que os demais
licitantes não apresentaram qualquer documento de comprovação. 

Como falamos em nossa contrarrazão, a divergência da razão social constante no certificado se deve a
uma alteração na razão social, feita através da 9ª Alteração Contratual, que disponibilizamos aos
Senhores. 

Encaminhamos "print" da tela do portal de parceiros, com nosso cadastro. 

Esperamos que as dúvidas tenham sido sanadas, e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 
  

Lucio Bassini 
Gerente de Território 
lucio.bassini@ammtec.com.br 
 www.ammtec.com.br 
Cel : 55 21 99513-2301 
Whatsapp/Cel : 55 21 99832-0722  
  

-----Mensagem original----- 
De: TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>  
Enviada em: segunda-feira, 28 de dezembro de 2020 17:33 
Para: AMM Tecnologia - Comercial <comercial@ammtec.com.br>; plugnet@plugnetshop.com.br 
Assunto: URGENTE. EXPLICAÇÕES HABILITAÇÃO PREGÃO 93/2020 

Senhor Licitante, boa tarde. 
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Solicitamos em caráter de urgência, para que possamos proferir a decisão do recurso interposto pela
Empresa Plugnet Comércio e Representações, que ora nos lê, diligenciar quanto a emissão do
Certificado em anexo, nos seguintes termos: 

(ORIENTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA) 

Site em que se possa verificar a condição de revendedor; ou 

Fonte do documento apresentado; ou  

Documento outro que o qualifique como revendedor; ou  

outro mecanismo que o próprio licitante julgue capaz de conferir à administração condições de verificar
o que se busca. 

Conferimos o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento, sob pena do aceite das razões do
recurso e automática desclassificação. 

Atenciosamente. 

João Hermínio de Barros Neto 
Pregoeiro 
joaobarros@tre-al.jus.br
joaoherminio1966@hotmail.com 
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Amm Parana Serviços ltda
is confirmed and recognized as a Veeam official

partner with the following specifications:

Partnership type: Value-Added Reseller

Level: Registered

KEVIN ROONEY

Vice President North American Channel Sales  01/07/2020 - 31/12/2020
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de dezembro de 2020.
Senhor Coordenador,
 
Diante a orientação da AJ-DG evento 0835125, o

qual nos leva a diligenciar, evento 0836153, com cópia a
recorrente, a Empresa Plugnet justifica a desclassificação da
recorrida sob a égide deles não fazerem parte dos parceiros
ou ProPartners, no entanto observamos que a lista utilizada é
a a página nacional, vide hiperlink Propartners Brasil , por
outro lado, em atenção a diligência, a Empresa Recorrida nos
mostra novamente o certificado emitido e uma página de
cadastro/profile em inglês onde demonstra, salvo melhor juízo
técnico a parceria entre eles, vide
eventos 0836685 e 0836686.

 
Assim sendo, e mais uma vez considerando a

atecnia em aferir os sítios tecnológicos que confirmem a
veracidade do certificado enviado pela Empresa AMM
Tecnologia, bem como a língua estrangeira, solicitamos os
bons préstimos dessa coordenadoria em ratificar, se possível
a veracidade da parceria e consequente emissão do
certificado.

 
Por fim, seguimos vossa orientação no sentido de :
 

Site em que se possa verificar a condição de revendedor; ou

Fonte do documento apresentado; ou

Documento outro que o qualifique como revendedor; ou

outro mecanismo que o próprio licitante julgue capaz de conferir à administração
condições de verificar o que se busca.
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condições de verificar o que se busca.

 
 e assim indagamos se entende válida a

argumentação técnica da empresa.
 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 29/12/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0836687 e o código CRC AB63FACD.

0009484-37.2020.6.02.8000 0836687v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de dezembro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0836687, conforme

já registrado no Despacho COINF 0832870,  desta feita
quanto ao evento 0836686, em sua página 02, temos em
tradução livre:

partnership type: value-added reseller = tipo de
parceria: revendedor de valor agregado.

Level: Registered = Nível: Registrado
 
Relativo ao mesmo evento 0836686, página 01, sem

maiores detalhes, é descrito no evento 0836686 como:
"Encaminhamos "print" da tela do portal de parceiros,
com nosso cadastro."  

O portal de parceiros, intuitivamente, indica acesso
não permitido a outros e doutra sorte reservado aos
parceiros, ou seja, smj, sem que se possa validar.

Por sua vez, conforme já se registrou no Despacho
COINF 0834220, o mesmo de endereço de consulta
aberta https://www.veeam.com/br/buy-veeam-products-
pricing.html#find-reseller é indicado por uma das partes no
evento 0836684, registrando que a A empresa AMM
TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, não
consta no site, fato já assinalado do despacho mencionado.

 
Desta foma, mesmo com a diligência sugerida por
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esta unidade técnica, conforme assinalado pelo Despacho
PREG 0836687, as parte recorrida e recorrente, não foram,
smj, capazes de trazer elementos novos e cabais aos autos.

 
Sendo assim, esta unidade técnica, reafirma e

mantem seu entendimento de que há pressuposto de boa fé.
Por fim, entende que o interesse da Administração

está assegurado, qualquer que seja a decisão pelo inafastável
e inerente dever de verificação de conformidade quando e se
houver o fornecimento do bem/serviço.

 
Cordialmente.

 
 
 

Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/12/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0836699 e o código CRC 0A67E7D4.

0009484-37.2020.6.02.8000 0836699v1
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO:
Não Procede. 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
REFERÊNCIA: DECISÃO RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 93/2020
RECORRENTE: EMPRESA PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
RECORRIDO: EMPRESA AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

I – PRELIMINARMENTE

PRESENTES OS PRESSUPOSTOS RECURSAIS, APRESENTADAS AS PEÇAS RAZÕES DE RECURSO E CONTRARRAZÕES DE
RECURSO NO TRÍDUO LEGAL, ANEXO AO PROCEDIMENTO SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 E REGISTRADO NO
AMBIENTE COMPRASNET, REGISTRA-SE QUE O MOTIVO DETERMINANTE DAS REFERIDAS AÇÕES É DE CUNHO
EMINENTEMENTE TÉCNICO, ONDE O RECORRENTE E RECORRIDO DISCORREM SOBRE A VERACIDADE DE DOCUMENTO
TÉCNICO EXIGIDO POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, ESTE SOB A RESPONSABILIDADE DA
UNIDADE TÉCNICA, STI-TRE/AL, QUE DETÉM A COMPETÊNCIA PARA INÍCIO DA PROPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO.
II- DOS FATOS E FUNDAMENTO DA DECISÃO.
Nos autos que deram origem ao Certame, Pregão Eletrônico n.º 93/2020, anterior a necessária decisão do pregoeiro,
foi proposto pela Unidade Diretiva e a Unidade Administrativa desta Egrégia Corte Eleitoral, a possibilidade do Pregoeiro
diligenciar, junto ao Recorrido e fora do ambiente COMPRASNET, sobre a certificação "VEEAM”, exigência contida no
TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 3.1, 6, elaborado pela Unidade STI/COINF TRE/AL, o que resultou nos seguintes
pronunciamentos abaixo extraídos como resultado de mensagens veiculadas ao recorrente e recorrido, diligência
através de e-mail:
Solicitamos em caráter de urgência, para que possamos proferir a decisão do recurso interposto pela Empresa Plugnet
Comércio e Representações, que ora nos lê, diligenciar quanto a emissão do Certificado em anexo, nos seguintes
termos:

(ORIENTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA)

Site em que se possa verificar a condição de revendedor; ou

Fonte do documento apresentado; ou

Documento outro que o qualifique como revendedor; ou

outro mecanismo que o próprio licitante julgue capaz de conferir à administração condições de verificar o que se busca.

Conferimos o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento, sob pena do aceite das razões do recurso e
automática desclassificação.

Diante dos fatos trazidos pela recorrente e recorrida, incapazes de trazer elementos novos e cabais aos autos,
passamos ao crivo da unidade técnica nos seguintes termos: 

Diante a orientação da AJ-DG evento 0835125, o qual nos leva a diligenciar, evento 0836153, com cópia a recorrente,
a Empresa Plugnet justifica a desclassificação da recorrida sob a égide deles não fazerem parte dos parceiros ou
ProPartners, no entanto observamos que a lista utilizada é a a página nacional, vide hiperlink Propartners Brasil , por
outro lado, em atenção a diligência, a Empresa Recorrida nos mostra novamente o certificado emitido e uma página de
cadastro/profile em inglês onde demonstra, salvo melhor juízo técnico a parceria entre eles, vide eventos 0836685 e
0836686.
Assim sendo, e mais uma vez considerando a atecnia em aferir os sítios tecnológicos que confirmem a veracidade do
certificado enviado pela Empresa AMM Tecnologia, bem como a língua estrangeira, solicitamos os bons préstimos dessa
coordenadoria em ratificar, se possível a veracidade da parceria e consequente emissão do certificado.
Por fim, seguimos vossa orientação no sentido de :
Site em que se possa verificar a condição de revendedor; ou

Fonte do documento apresentado; ou

Documento outro que o qualifique como revendedor; ou

outro mecanismo que o próprio licitante julgue capaz de conferir à administração condições de verificar o que se busca.

e assim indagamos se entende válida a argumentação técnica da empresa.
Respeitosamente.

Por sua vez a unidade técnica entende que mesmo com a diligência sugerida por ela e basilada pela Assessoria Jurídica
da Direção-Geral, conforme assinalado em nosso Despacho PREG 0836687, a parte recorrida e recorrente, não foram,
smj, capazes de trazer elementos novos e cabais aos autos. Sendo assim, a unidade técnica, reafirma e mantém seu
entendimento de que há pressuposto de boa fé e ainda que o interesse da Administração está assegurado, qualquer
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que seja a decisão pelo inafastável e inerente dever de verificação de conformidade quando e se houver o fornecimento
do bem/serviço.
A exigência do referido certificado técnico, avaliando o apresentado pela recorrida, não possuem elementos
suficientemente claros e técnicos que justifiquem sua apresentação no EDITAL 93/2020- TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM
3.1, 6, tampouco o termo de referência traz parâmetros técnicos claros e suficientes para subsidiar a avaliação de
conformidade comprometendo a objetividade do julgamento de propostas. 
Por tudo que foi discutido, reiterado, publicado, entendemos que, com base no termo de referência no seu Item 3.1 –
6. A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da Veeam para comercializar os serviços pretendidos. e de forma
objetiva a EMPRESA AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., possui elementos suficientes (Certificado
e esclarecimentos da empresa recorrida) para que possamos manter a decisão de habilitação da proposta apresentada.

III- DA DECISÃO
Pelo exposto, conhecemos do RECURSO INTERPOSTO para negar provimento as razões do Recorrente, mantendo a
decisão de aceitação e habilitação de proposta apresentada pela EMPRESA AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ-07.192.480/0001- 89, decisão publicada no sistema COMPRASNET evento sei nº
Ao final, depreende-se do art. 8º, inc. IV, do Dec. nº 5.450/05 e Edital 70/2020 TRE/AL, que o pregoeiro, deverá
encaminhar os recurso interposto para apreciação do mérito recursal à Autoridade Hierarquicamente Superior.
Respeitosamente.
PREGOEIRO

 
Voltar  Fechar
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DESPACHO

Maceió, 29 de dezembro de 2020.

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.

REFERÊNCIA: DECISÃO RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 93/2020

RECORRENTE: EMPRESA PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RECORRIDO: EMPRESA AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA.

 

I – PRELIMINARMENTE

 

PRESENTES OS PRESSUPOSTOS RECURSAIS, APRESENTADAS AS PEÇAS RAZÕES DE
RECURSO E CONTRARRAZÕES DE RECURSO NO TRÍDUO LEGAL, ANEXO AO
PROCEDIMENTO SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 E REGISTRADO NO AMBIENTE
COMPRASNET, REGISTRA-SE QUE O MOTIVO DETERMINANTE DAS REFERIDAS AÇÕES
É DE CUNHO EMINENTEMENTE TÉCNICO, ONDE O RECORRENTE E RECORRIDO
DISCORREM SOBRE A VERACIDADE DE DOCUMENTO TÉCNICO EXIGIDO POR
OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, ESTE SOB A
RESPONSABILIDADE DA UNIDADE TÉCNICA, STI-TRE/AL, QUE DETÉM A COMPETÊNCIA
PARA INÍCIO DA PROPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO.

 

II- DOS FATOS E FUNDAMENTO DA DECISÃO.

                 Nos autos que deram origem ao Certame, Pregão Eletrônico n.º 93/2020,
anterior a necessária decisão do pregoeiro, foi proposto pela Unidade Diretiva e a
Unidade Administrativa desta Egrégia Corte Eleitoral, a possibilidade do Pregoeiro
diligenciar, junto ao Recorrido e fora do ambiente COMPRASNET, sobre a certificação
"VEEAM”, exigência contida no TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 3.1, 6, elaborado pela
Unidade STI/COINF TRE/AL, o que resultou nos seguintes pronunciamentos abaixo
extraídos como resultado de mensagens veiculadas ao recorrente e recorrido,
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diligência através de e-mail:

Solicitamos em caráter de urgência, para que possamos proferir a decisão do recurso
interposto pela Empresa Plugnet Comércio e Representações, que ora nos lê, diligenciar

quanto a emissão do Certificado em anexo, nos seguintes termos:

(ORIENTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA)

Site em que se possa verificar a condição de revendedor; ou

Fonte do documento apresentado; ou

Documento outro que o qualifique como revendedor; ou

outro mecanismo que o próprio licitante julgue capaz de conferir à administração
condições de verificar o que se busca.

Conferimos o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento, sob pena do aceite
das razões do recurso e automática desclassificação.

 

Diante dos fatos trazidos pela recorrente e recorrida, incapazes de trazer elementos
novos e cabais aos autos, passamos ao crivo da unidade técnica nos seguintes
termos:

 

Diante a orientação da AJ-DG evento 0835125, o qual nos leva a diligenciar, evento
0836153, com cópia a recorrente, a Empresa Plugnet justifica a desclassificação da

recorrida sob a égide deles não fazerem parte dos parceiros ou ProPartners, no
entanto observamos que a lista utilizada é a a página nacional, vide hiperlink

Propartners Brasil , por outro lado, em atenção a diligência, a Empresa Recorrida
nos mostra novamente o certificado emitido e uma página de cadastro/profile em inglês

onde demonstra, salvo melhor juízo técnico a parceria entre eles, vide eventos
0836685 e 0836686.

Assim sendo, e mais uma vez considerando a atecnia em aferir os sítios tecnológicos
que confirmem a veracidade do certificado enviado pela Empresa AMM Tecnologia, bem

como a língua estrangeira, solicitamos os bons préstimos dessa coordenadoria em
ratificar, se possível a veracidade da parceria e consequente emissão do certificado.

Por fim, seguimos vossa orientação no sentido de :

Site em que se possa verificar a condição de revendedor; ou

Fonte do documento apresentado; ou

Documento outro que o qualifique como revendedor; ou

outro mecanismo que o próprio licitante julgue capaz de conferir à administração
condições de verificar o que se busca.
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e assim indagamos se entende válida a argumentação técnica da empresa.

Respeitosamente.

 

                   Por sua vez a unidade técnica entende que mesmo com a diligência
sugerida por ela e basilada pela Assessoria Jurídica da Direção-Geral, conforme
assinalado em nosso Despacho PREG 0836687, a parte recorrida e recorrente, não
foram, smj, capazes de trazer elementos novos e cabais aos autos. Sendo assim, a
unidade técnica, reafirma e mantém seu entendimento de que há pressuposto de
boa fé e ainda que o interesse da Administração está assegurado, qualquer que seja a
decisão pelo inafastável e inerente dever de verificação de conformidade quando e se
houver o fornecimento do bem/serviço.

                 A exigência do referido certificado técnico, avaliando o apresentado pela
recorrida, não possuem elementos suficientemente claros e técnicos que justifiquem
sua apresentação no EDITAL 93/2020- TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 3.1, 6, tampouco
o termo de referência traz parâmetros técnicos claros e suficientes para subsidiar a
avaliação de conformidade comprometendo a objetividade do julgamento de propostas.

               Por tudo que foi discutido, reiterado, publicado, entendemos que, com base
no termo de referência no seu Item 3.1 – 6. A licitante deverá comprovar ter
autorização oficial da Veeam para comercializar os serviços pretendidos. e de
forma objetiva a EMPRESA AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.,
possui elementos suficientes (Certificado e esclarecimentos da empresa recorrida) para
que possamos manter a decisão de habilitação da proposta apresentada.

 

III- DA DECISÃO

               Pelo exposto, conhecemos do RECURSO INTERPOSTO para negar
provimento as razões do Recorrente, mantendo a decisão de aceitação e habilitação de
proposta apresentada pela EMPRESA AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA, CNPJ-07.192.480/0001- 89 , decisão publicada no sistema COMPRASNET
evento sei nº 0836731.

                 Ao final, depreende-se do art. 8º, inc. IV, do Dec. nº 5.450/05 e Edital
70/2020 TRE/AL, que o pregoeiro, deverá encaminhar os recurso interposto para
apreciação do mérito recursal à Autoridade Hierarquicamente Superior.

           

               Respeitosamente.

 

              PREGOEIRO
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Pregão Eletrônico

70011 .932020 .5012 .4250 .1062563200

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00093/2020

 
Às 09:00 horas do dia 18 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal PORTARIA 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de
julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0009484-37.2020, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00093/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de
serviços de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, conforme especificações descritas no edital
e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final de suporte
atual previsto para 27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes. Extensão de garantia por 36 (trinta e
seis) meses adicionais a partir do encerramento da vigência atual.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 187.200,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 147.200,0000 .

Histórico
Item: 1 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
21.550.873/0001-48 WELTSOLUTIONS

SUPORTE EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
EIREL

Sim Sim Nenhuma 1 R$ 187.200,0000 R$ 187.200,0000 17/12/2020
14:07:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com
final de suporte atual previsto para 27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes Extensão de garantia
por 36 (trinta e seis) meses adicionais a partir do encerramento da vigência atual. MARCA: VEMM MODELO: BACKUP & REPLICATION 
Porte da empresa: ME/EPP

02.213.325/0001-88 PLUGNET
COMERCIO E
REPRESENTACOES
LTDA.

Não Não Nenhuma 1 R$ 200.000,0000 R$ 200.000,0000 17/12/2020
17:54:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Extensão de garantia e suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 (Veeam Backup
Enterprise Plus - VMware, para 08 Sockets, Basic Support) e nº 01125953 (Veeam Agents para 04 servidores físicos, Production
Support), com final de vigência em 27/12/2020; 2. 36 (trinta e seis) meses adicionais contados a partir do encerramento da vigência
atual; 3. Deverá(ão) ser apresentado(s) o(s) código(s) de produto relativo(s) à renovação; 4. As condições de atendimento (Support
Type) dos contratos deverão permanecer inalteradas; 5. A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando
que forneceu serviços similares aos do objeto deste procedimento licitatório; 6. A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da
Veeam para comercializar os serviços pretendidos. Vigência da garantia será de 36 (trinta e seis) meses adicionais, conforme Item
2.10 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.989.599/0001-26 ADDED
COMPUTER &
TELEPHONY
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não Nenhuma 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 17/12/2020
22:17:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: xtensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com
final de suporte atual previsto para 27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes. Extensão de garantia
por 36 (trinta e seis) meses adicionais a partir do encerramento da vigência atual. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.628.132/0001-00 LICITEC
TECNOLOGIA
EIRELI

Sim Sim Nenhuma 1 R$ 300.000,0000 R$ 300.000,0000 18/12/2020
08:51:21
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com
final de suporte atual previsto para 27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes. Extensão de garantia
por 36 (trinta e seis) meses adicionais a partir do encerramento da vigência atual. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.192.480/0001-89 AMM TECNOLOGIA
E SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA

Não Não Nenhuma 1 R$ 360.000,0000 R$ 360.000,0000 18/12/2020
08:47:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extensão de garantia de produtos Veeam, conforme edital e anexos. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 360.000,0000 07.192.480/0001-89 18/12/2020 09:00:15:067
R$ 300.000,0000 16.628.132/0001-00 18/12/2020 09:00:15:067
R$ 250.000,0000 03.989.599/0001-26 18/12/2020 09:00:15:067
R$ 200.000,0000 02.213.325/0001-88 18/12/2020 09:00:15:067
R$ 187.200,0000 21.550.873/0001-48 18/12/2020 09:00:15:067
R$ 185.000,0000 02.213.325/0001-88 18/12/2020 09:05:32:987
R$ 188.000,0000 07.192.480/0001-89 18/12/2020 09:14:47:890
R$ 185.500,0000 07.192.480/0001-89 18/12/2020 09:17:30:040
R$ 184.000,0000 02.213.325/0001-88 18/12/2020 09:17:56:293
R$ 175.000,0000 02.213.325/0001-88 18/12/2020 09:18:50:457
R$ 176.000,0000 07.192.480/0001-89 18/12/2020 09:19:43:040
R$ 200.000,0000 03.989.599/0001-26 18/12/2020 09:21:24:483
R$ 147.200,0000 07.192.480/0001-89 18/12/2020 09:27:22:757
R$ 149.500,0000 02.213.325/0001-88 18/12/2020 09:27:59:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 18/12/2020
09:04:37 Item Aberto.

Início 1a Etapa
da Disputa
Fechada

18/12/2020
09:26:10

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 175.000,0000
e R$ 187.200,0000.

Encerrada
Disputa Fechada

18/12/2020
09:31:10 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 18/12/2020
09:31:10 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

18/12/2020
09:44:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
07.192.480/0001-89.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

18/12/2020
10:03:53

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA, CNPJ/CPF: 07.192.480/0001-89.

Aceite 18/12/2020
12:04:32

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
07.192.480/0001-89, pelo melhor lance de R$ 147.200,0000.

Habilitado 18/12/2020
12:23:11

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -
CNPJ/CPF: 07.192.480/0001-89

Registro
Intenção de
Recurso

18/12/2020
12:25:38

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF:
02213325000188. Motivo: motivamos a intenção de recurso por descumprimento do sub-Item 6 do Item 3.1
Descrição do Objeto - A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da VEEAM para comercializar o

Intenção de
Recurso Aceita

18/12/2020
15:57:34

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ/CPF:
02213325000188. Motivo: Recurso aceito.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

02.213.325/0001-88 18/12/2020 12:25 18/12/2020 15:57 Aceito
Motivo Intenção:motivamos a intenção de recurso por descumprimento do sub-Item 6 do Item 3.1 Descrição do Objeto -
A licitante deverá comprovar ter autorização oficial da VEEAM para comercializar os serviços pretendidos. O que não foi
apresentado.
Motivo Aceite ou Recusa:Recurso aceito.

 

Troca de Mensagens
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Data Mensagem
Pregoeiro 18/12/2020

09:00:43
Srs(as) Licitante, bom dia. Declaro aberto o presente pregão eletrônico.

Pregoeiro 18/12/2020
09:00:58

Srs(as) Licitantes, inicialmente verificaremos a conformidade das propostas apresentadas, em
seguida será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 18/12/2020
09:04:37

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/12/2020
09:26:10

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 175.000,0000
e R$ 187.200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:31:10 do dia 18/12/2020.

Sistema 18/12/2020
09:31:10

O fornecedor da proposta no valor de R$ 187.200,0000 não enviou lance único e fechado para o
item 1.

Sistema 18/12/2020
09:31:10

A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 18/12/2020
09:31:10

O item 1 está encerrado.

Sistema 18/12/2020
09:31:10

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 18/12/2020
09:39:41

Para AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
primeira classificada para o item. Conforme determina a legislação do Pregão Eletrônico, devemos
questionar sobre a possibilidade de negociação de valores. V.Sª aceita a nossa contraproposta no

valor de R$ 130.000,00?
07.192.480/0001-89 18/12/2020

09:40:40
Infelizmente não podemos. Já ofertamos nosso melhor valor na etapa de lances.

Pregoeiro 18/12/2020
09:43:58

Para AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Agradeço. o valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela Administração, portanto aceitável. Convocaremos o pedido de

anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance,
contendo a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA.

Sistema 18/12/2020
09:44:09

Senhor fornecedor AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
07.192.480/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

07.192.480/0001-89 18/12/2020
09:45:16

Ok ...

Pregoeiro 18/12/2020
09:46:44

Para AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - V.Sª aceita o prazo de 01 (uma) hora
para o envio da proposta? Caso não aceite, favor informar.

07.192.480/0001-89 18/12/2020
09:48:00

Estou ajustando e já envio.

Pregoeiro 18/12/2020
09:49:17

Para AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Agradeço.

Sistema 18/12/2020
10:03:53

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
07.192.480/0001-89, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 18/12/2020
10:23:07

Para AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Sr(a) Licitante, informo que
encaminhei a proposta apresentada por V.Sª para análise técnica pela unidade demandante. Favor

aguardar.
07.192.480/0001-89 18/12/2020

10:23:45
OK

Pregoeiro 18/12/2020
12:03:23

Para AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o inteiro
teor do despacho proferido pela unidade demandante quando da análise técnica da proposta de

V.Sª: ..."Em atenção ao Despacho PREG 0832556, informo que a proposta 0832508 é tecnicamente
compatível. Infastável o direito e dever de verificação quando e se o objeto vier a ser entregue. ...

Pregoeiro 18/12/2020
12:03:43

Para AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ... Quanto aos atestados de
capacidade técnica apresentados (eventos 0832509, 0832511, 0832514, 0832519), esta unidade

entende que igualmente compatíveis. ..."
Pregoeiro 18/12/2020

12:04:07
Para AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Iremos aceitar a sua proposta,

conforme o parecer técnico.
Pregoeiro 18/12/2020

12:04:55
Para AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Passaremos para a fase de

verificação das documentações referentes ao processo de habilitação.
Pregoeiro 18/12/2020

12:05:05
Para AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Favor aguardar.

Sistema 18/12/2020
12:23:11

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos
na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 18/12/2020
12:23:28

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/12/2020 às 12:54:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 18/12/2020 12:23:11 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de Prazo 18/12/2020 12:23:28 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/12/2020 às 12:54:00.

Data limite para registro de recurso: 23/12/2020.
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Data limite para registro de contrarrazão: 28/12/2020.
Data limite para registro de decisão: 04/01/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:02 horas do dia 18 de dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 93/2020 (0836749)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 454



29/12/2020 ComprasNet

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/1

PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00093/2020 

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.192.480/0001-89 - AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Serviços de Garantia de
Equipamentos de TIC

Unidade 1 R$ 187.200,0000 R$
147.200,0000

R$
147.200,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extensão de garantia de produtos Veeam, conforme edital e anexos.

Total do Fornecedor: R$
147.200,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
147.200,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 70011

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.192.480/0001-89, declara sob as
penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maringá, 18 de Dezembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 70011

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.192.480/0001-89, declara para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º
da Constituição Federal.

Maringá, 18 de Dezembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 70011

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.192.480/0001-89, declara que não
possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do
art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Maringá, 18 de Dezembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 70011

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 07.192.480/0001-89, declara sob as penas da lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Maringá, 18 de Dezembro de 2020.

 

Fechar

Declaração COMPRASNET (0836751)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 459



29/12/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_IndependProp.asp?prgCod=893999&prpCod=13866906 1/1

  

 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 70011

ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO GOES, como representante devidamente constituído de 07.192.480/0001-89 - AMM
TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA doravante denominado AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 70011, declara, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira independente
pelo AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
93/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 70011,não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 93/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 93/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-
la. 

Maringá, em 18 de Dezembro de 2020. 

ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO GOES

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente
os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 93/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 07.192.480/0001-89 - AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Maringá, 18 de Dezembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 70011

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.192.480/0001-89, declara que,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de
funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Maringá, 18 de Dezembro de 2020.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 93/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente
os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 93/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 07.192.480/0001-89 - AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Maringá, 18 de Dezembro de 2020.

 

Fechar
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02509594451Usuário:

29/12/2020 18:11:35Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Adimplente07192480
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 29/12/2020 19:14:34 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 
CNPJ: 07.192.480/0001-89 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.192.480/0001-89 DUNS®: 914585737
Razão Social: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/05/2021
FGTS 18/01/2021
Trabalhista Validade: 20/06/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/03/2021
Receita Municipal Validade: 13/02/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 29/12/2020 18:17 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.192.480/0001-89
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
28/01/2005 

 
NOME EMPRESARIAL 
AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
(Dispensada *) 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Dispensada *) 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV ADVOGADO HORACIO RACCANELLO FILHO 

NÚMERO 
5570 

COMPLEMENTO 
ANDAR 7 SALA 701.703.704 

 
CEP 
87.020-035 

BAIRRO/DISTRITO 
ZONA 07 

MUNICÍPIO 
MARINGA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DEBORA@AMMTEC.COM.BR 

TELEFONE 
(44) 3026-1122 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
28/01/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/12/2020 às 18:29:56 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2020.
 
Cuida-se de recurso interposto pela empresa Plugnet

Comércio e Representações LTDA no curso do Pregão Eletrônico nº
93/2020.

Observada a manifestação do Senhor Pregoeiro em
despacho (0836732), cumpre-me determinar a remessa do feito à
Assessoria Jurídica desta Presidência para análise e manifestação.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 30/12/2020, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0836851 e o código CRC 1A91BCD3.

0009484-37.2020.6.02.8000 0836851v1
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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 : 0009484-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 2505 / 2020 - TRE-AL/PRE/AJPRES

 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de recurso administrativo imterposto pela

empresa PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ sob número 02.213.325/0001-88, contra a decisão
do pregoeiro que classificou e declarou a empresa AMM
TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA vencedora do
Pregão Eletrônico nº 93/2020, referente à contratação de empresa
para prestação de serviços de extensão de garantia/suporte de
produtos Veeam Backup & Replication e Agentes.

 
O recorrente ofereceu suas razões (0834173), alegando

que a licitante vencedora não cumpriu com todas as exigências
solicitadas, em especial o subitem 6 do Item 3.1 do Edital - Descrição
do Objeto -, a qual prevê que a licitante deverá comprovar ter
autorização oficial da VEEM para comercializar os serviços
pretendidos.

 
Ressaltou ser um equívoco a habilitação da "empresa

AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, tendo
em vista a falta de atendimento ao que dispõe o edital, no que se
refere as comprovações exigidas, constituindo violação aos princípios
da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia."

 

Ao final a empresa recorrente requereu o provimento do
recurso para desclassificar a empresa vencedora, para, com isso,
prosseguir com o certame até que outra empresa seja classificada.

 

A AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA ofereceu suas contrarrazões (0834414), destacando que
anexou a sua documentação o arquivo "veeam-affiliation-certificate-
em.pdf", com o propósito de atender ao item questionado. Alega que
esse "arquivo traz o certificado de parceria emitido através do Portal
de Parceiros VEEAM, e comprova a habilitação requerida."

 
Salientou também que a "peça recursal não traz

claramente sua queixa, baseando-se somente em afirmações
inverídicas sobre a não apresentação de um documento,que
conforme afirmamos, e pode ser facilmente constatado através dos
registro internos do Portal Comprasnet, foi enviado no dia 18
de dezembro de 2020, às 8:46, antes portanto da abertura da sessão
pública."

 
Esclareceu, por fim, que a " ú n i c a dúv ida, NÃO

LEVANTADA PELA RECORRENTE, trata da divergência entre a
razão social constante no certificado (“AMM PARANÁ SERVIÇOS
LTDA”) e a atualmente em uso pela AMM (“ AMM TECNOLOGIA E
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA”). Tal divergência se explica
pela alteração na razão social, realizada através da 9ª Alteração
Contratual, a qual enviamos por e-mail slc@tre-al.jus.br, no intuito de
antecipar auma justa diligência a ser realizada por este órgão."

 
Requereu, portanto, o indeferimento do recurso

interposto.
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Em seguida, o Pregoeiro solicitou pronunciamento

técnico da unidade demandante a respeito da discussão travada no
recurso.

 
Após diversas diligências, a Coordenadoria de

Infraestrutura da STI firmou a seguinte manifestação acerca da
exigência editalícia e o certificado apresentado pela empresa
vencedora (Despacho 0836699):

 
 

Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0836687,
conforme já registrado no Despacho COINF
0832870, desta feita quanto ao
evento 0836686, em sua página 02, temos em
tradução livre:
partnership type: value-added reseller = tipo
de parceria: revendedor de valor agregado.
Level: Registered = Nível: Registrado
 
Relativo ao mesmo evento 0836686, página 01,
sem maiores detalhes, é descrito no
evento 0836686 como: "Encaminhamos
"print" da tela do portal de parceiros,
com nosso cadastro."  
O portal de parceiros, intuitivamente, indica
acesso não permitido a outros e doutra sorte
reservado aos parceiros, ou seja, smj, sem que
se possa validar.
Por sua vez, conforme já se registrou no
Despacho COINF 0834220, o mesmo de
endereço de consulta
aberta https://www.veeam.com/br/buy-veeam-
products-pricing.html#find-reseller é indicado
por uma das partes no evento 0836684,
registrando que a A empresa AMM
TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA, não consta no site, fato
já assinalado do despacho mencionado.
 
Desta foma, mesmo com a diligência sugerida
por esta unidade técnica, conforme assinalado
pelo Despacho PREG 0836687, as partes
recorrida e recorrente, não foram, smj,
capazes de trazer elementos novos e cabais
aos autos.
 
Sendo assim, esta unidade técnica, reafirma e
mantem seu entendimento de que há
pressuposto de boa fé.
Por fim, entende que o interesse da
Administração está assegurado, qualquer que
seja a decisão pelo inafastável e inerente dever
de verificação de conformidade quando e se
houver o fornecimento do bem/serviço.

 

Em sua decisão, o Pregoeiro negou provimento ao
recurso e manteve a decisão de aceitação e habilitação da proposta
apresentada pela empresa AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA, por entender que há elementos suficientes
que indicam o cumprimento da exigência prevista no edital.

 
Após a divulgação da decisão do Pregoeiro, vieram os

autos a esta unidade consultiva, para pronunciamento.
 
Era o que havia de essencial a ser relatado.
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Inicialmente, registre-se que é mister a observância do

princípio da vinculação ao ato convocatório, nos casos de decisões
em procedimentos licitatórios.

 
Como esclareceu Marçal Justen Filho,
 

A autoridade administrativa dispõe da faculdade de
escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, nascido
tal ato, a própria autoridade fica subordinada ao
conteúdo dele. Editado o ato convocatório, o
administrado e o interessado submetem-se a um modelo
norteador de sua conduta. Tornam-se previsíveis, com
segurança, os atos a serem praticados e as regras que
os regerão. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei
de licitações e contratos administrativos, 16ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 85.

 
O postulado é adotado pelos Tribunais, negando-se a

habilitação dos concorrentes que não apresentarem os requisitos
estipulados no edital de licitação, como se verifica abaixo, em julgado
do Supremo Tribunal Federal:

 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA
FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o
licitante apresenta sua proposta financeira sem
assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela
apocrifia, a inexistência do documento. 2. Impõe-se,
pelos princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo, a
desclassificação do licitante que não observou
exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A
observância ao princípio constitucional da
preponderância da proposta mais vantajosa para o
Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas
válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo
como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade.
4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante
na sua proposta financeira, sob pena de a
Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da
obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao
recurso. (RMS 23640/DF).
 

A mesma interpretação foi assumida em julgados do
Superior Tribunal de Justiça, como se exemplifica abaixo:

 
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO
CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu
de forma escorreita pela ausência de cumprimento do
requisito editalício. Sabe-se que o procedimento
licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação
ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n.
8.666/93. Tal artigo veda à Administração o
descumprimento das normas contidas no edital. Sendo
assim, se o edital prevê, conforme explicitado no
acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da
publicação no Diário Oficial da União do registro do
alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o
documento apresentado para que o concorrente supra
o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal
raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação
- protocolo de pedido de renovação de registro - que não
a requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar
documentação para suprir determinado requisito, que
não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em
detrimento de outros, o que feriria o princípio da
igualdade entre os licitantes. (REsp 1178657).

 
No caso em tela, o recorrente alega que a empresa

vencedora não comprovou a observância da exigência
contida subitem 6 do Item 3.1 do Edital, no qual consta que a
licitante deverá comprovar ter autorização oficial da VEEM para
comercializar os serviços pretendidos.

 
Com efeito, o Pregoeiro foi bastante diligente, ao solicitar

manifestação técnica a respeito da questão controvertida e
esclarecimentos junto à empresa AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA.
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Em seu pronunciamento (0836699), a unidade
demandante assenta seu entendimento de que há pressoposto de
boa-fé e que o interesse da Administração está garantido, haja vista
o dever de verificação de conformidade quando e se houver o
fornecimento do bem/serviço. De fato, não havendo elementos fortes
que desabonem a documentação apresentada pela recorrida, em
especial os constantes do evento 0836686 e os esclarecimentos
fornecidos pela vencedora, os documentos devem ser considerados,
até em homenagem ao princípio da boa-fé, que permeia não só o
direito privado, como também rege as diversas atividades da
Administração.

 
Prosseguindo, ainda levando-se em consideração a

necessidade de vinculação ao edital, chega-se à conclusão de que,
a contrario sensu, não se pode desabilitar aqueles concorrentes que
apresentaram todos os requisitos estipulados no instrumento de
convocação do Pregão Eletrônico, sob pena de desobediência ao
princípio em comento.

 
Ora, o vencedor do certame tratado neste feito

demonstrou, em princípio, todos os requisitos exigidos no edital de
referência, sendo portanto regular a decisão de classificação
atacada.

 

Sendo assim, não subsistem razões para o provimento do
recurso administrativo apresentado.

 

Esta unidade ratifica o que foi assentado pelo pregoeiro,
em sua manifestação (0792800), com a opinião de que deve
ser mantido o resultado do Pregão Eletrônico nº 93/2020, conforme
registrado na Ata da Sessão Eletrônica, para manter a empresa AMM
TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA como
habilitada e vencedora do processo licitatório.

 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica sugere a Vossa

Excelência que, ao apreciar o recurso administrativo em tela, negue
o seu provimento.

 
É o parecer. À consideração superior.
 
Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira 
Analista Judiciário - Assessor Jurídico da Presidência
 

Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 31/12/2020, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837036 e o código CRC F862576D.
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PROCESSO : 0009484-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 93/2020. Recurso.

 

Decisão nº 3241 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Analisa-se, nestes autos, recurso interposto pela empresa

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA nos autos do
Pregão Eletrônico nº 93/2020, que visa à contratação de empresa
para a prestação de serviços de extensão de garantia/suporte para os
produtos Veeam Backup & Replication e Agentes.

Constata-se, nas razões de recurso (0834173), que a
recorrente insurge-se em face da habilitação da empresa AMM
TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA apontando que
a licitante não comprova exigência editalícias e que tal situação
configura violação ao instrumento convocatório e à isonomia. Por
essa razão, solicita que, uma vez desclassificada a recorrida, haja a
continuação do processo até que outra empresa venha a se sagrar
vencedora.

A recorrida, por sua vez, aponta em contrarrazões
(0834414) que um dos documentos apresentados, qual seja o arquivo
“veeam-affiliation-certificate-em.pdf”, seria suficiente para atestar a
parceria por meio do Portal de Parceiros VEEAM, sendo ato
suficiente para ratificar a sua habilitação.

A evolução do processo registra aparte técnico da
unidade demandante, salientando que há boa-fé da recorrida e que a
aferição da conformidade do produto eventualmente entregue será
viabilizada quando do seu fornecimento.

Por essa razão, após a decisão do Senhor Pregoeiro, que
aceitou a proposta e habilitou a empresa recorrida, chegaram os
autos a esta Presidência para análise e deliberação acerca do
recurso, ao que se seguiu a provocação da Assessoria Jurídica, cujo
parecer (0837036) sugere seja ratificada a decisão do Senhor
Pregoeiro para todos os fins e efeitos.

 

É o breve relatório.
 
 
De início, constata-se que o pronunciamento técnico da

Unidade Demandante é, tal como referido pela Assessoria Jurídica
desta Presidência, fundamental para o desenlace do presente
recurso, posto que, tal como evidenciado no parecer, “… não havendo
elementos fortes que desabonem a documentação apresentada pela
recorrida, em especial os constantes do evento 0836686 e os
esclarecimentos fornecidos pela vencedora, os documentos devem
ser considerados, até em homenagem ao princípio da boa-fé, que
permeia não só o direito privado, como também rege as diversas
atividades da Administração...”.

Sem elementos pontuais e específicos, o instrumento
insurgente padece por não alcançar seu fim primordial, qual seja, o
descredenciamento da empresa habilitada e, por isso, sagrada
vencedora, posto que, a toda evidência, não há ato ou situação que
lhe possa ser imputada que desabone a sua condição de licitante
credenciada à disputa, segundo as condições que foram
discriminadas no instrumento convocatório e, prioritariamente,
seguindo a legislação de regência.

O arrazoado recursal, por tanto, é insuficiente para
estabelecer as condições relacionadas à impropriedade documental
da recorrida, posto que não consegue produzir os necessários e
convincentes elementos de sua inadequação enquanto integrante do
presente Pregão.
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Ademais, a jurisprudência é firme remansosa no sentido
de que eventuais inabilitações de licitantes exigem argumentos
robustos e exaustivamente comprovados, de forma a que não sejam
preteridos interessados que apresentem as necessárias condições
para integrar a disputa pública. Tal realidade, infelizmente, não
condiz com a alegada inadequação da recorrida ao subitem 6 do Item
3.1 do Edital que regula o presente certame.

Para todos os efeitos, persistem imaculadas todas as
condições gerais para que siga o presente feito até a sua normal
conclusão, uma vez que a licitante recorrida não só está apta à
disputa como, também, terá a análise da conformidade do produto
que venha a apresentar avaliada e validada no exato instante da sua
apresentação.

Isso posto, conheço do recurso para, tão só, negar-lhe
seguimento. Por consequência, ante a incidência, aos autos, dos
artigos 13, inciso V, e 45, ambos do Decreto nº 10.024/2020,
determino a adjudicação do seu o objeto e, a seguir, a homologação
do presente procedimento licitatório.

Siga o feito, com isso, à Secretaria de Administração para
que haja a ciência dos interessados e adoção das demais
providências necessárias à sua evolução.

 

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 31/12/2020, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837318 e o código CRC 675EC594.

0009484-37.2020.6.02.8000 0837318v2
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DA AUT. COMPETENTE:
Mantenho a decisão do pregoeiro. Decisão nº 3241 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

Analisa-se, nestes autos, recurso interposto pela empresa PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA nos
autos do Pregão Eletrônico nº 93/2020, que visa à contratação de empresa para a prestação de serviços de
extensão de garantia/suporte para os produtos Veeam Backup & Replication e Agentes.

Constata-se, nas razões de recurso (0834173), que a recorrente insurge-se em face da habilitação da empresa
AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA apontando que a licitante não comprova exigência
editalícias e que tal situação configura violação ao instrumento convocatório e à isonomia. Por essa razão, solicita
que, uma vez desclassificada a recorrida, haja a continuação do processo até que outra empresa venha a se sagrar
vencedora.

A recorrida, por sua vez, aponta em contrarrazões (0834414) que um dos documentos apresentados, qual seja o
arquivo “veeam-affiliation-certificate-em.pdf”, seria suficiente para atestar a parceria por meio do Portal de
Parceiros VEEAM, sendo ato suficiente para ratificar a sua habilitação.

A evolução do processo registra aparte técnico da unidade demandante, salientando que há boa-fé da recorrida e
que a aferição da conformidade do produto eventualmente entregue será viabilizada quando do seu fornecimento.

Por essa razão, após a decisão do Senhor Pregoeiro, que aceitou a proposta e habilitou a empresa recorrida,
chegaram os autos a esta Presidência para análise e deliberação acerca do recurso, ao que se seguiu a provocação
da Assessoria Jurídica, cujo parecer (0837036) sugere seja ratificada a decisão do Senhor Pregoeiro para todos os
fins e efeitos.

É o breve relatório.

De início, constata-se que o pronunciamento técnico da Unidade Demandante é, tal como referido pela Assessoria
Jurídica desta Presidência, fundamental para o desenlace do presente recurso, posto que, tal como evidenciado no
parecer, “… não havendo elementos fortes que desabonem a documentação apresentada pela recorrida, em
especial os constantes do evento 0836686 e os esclarecimentos fornecidos pela vencedora, os documentos devem
ser considerados, até em homenagem ao princípio da boa-fé, que permeia não só o direito privado, como também
rege as diversas atividades da Administração...”.

Sem elementos pontuais e específicos, o instrumento insurgente padece por não alcançar seu fim primordial, qual
seja, o descredenciamento da empresa habilitada e, por isso, sagrada vencedora, posto que, a toda evidência, não
há ato ou situação que lhe possa ser imputada que desabone a sua condição de licitante credenciada à disputa,
segundo as condições que foram discriminadas no instrumento convocatório e, prioritariamente, seguindo a
legislação de regência.

O arrazoado recursal, por tanto, é insuficiente para estabelecer as condições relacionadas à impropriedade
documental da recorrida, posto que não consegue produzir os necessários e convincentes elementos de sua
inadequação enquanto integrante do presente Pregão.

Ademais, a jurisprudência é firme remansosa no sentido de que eventuais inabilitações de licitantes exigem
argumentos robustos e exaustivamente comprovados, de forma a que não sejam preteridos interessados que
apresentem as necessárias condições para integrar a disputa pública. Tal realidade, infelizmente, não condiz com a
alegada inadequação da recorrida ao subitem 6 do Item 3.1 do Edital que regula o presente certame.

Para todos os efeitos, persistem imaculadas todas as condições gerais para que siga o presente feito até a sua
normal conclusão, uma vez que a licitante recorrida não só está apta à disputa como, também, terá a análise da
conformidade do produto que venha a apresentar avaliada e validada no exato instante da sua apresentação.

Isso posto, conheço do recurso para, tão só, negar-lhe seguimento. Por consequência, ante a incidência, aos autos,
dos artigos 13, inciso V, e 45, ambos do Decreto nº 10.024/2020, determino a adjudicação do seu o objeto e, a
seguir, a homologação do presente procedimento licitatório.

Siga o feito, com isso, à Secretaria de Administração para que haja a ciência dos interessados e adoção das demais
providências necessárias à sua evolução.
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Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
 

Voltar  Fechar
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00093/2020 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.192.480/0001-89 - AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Serviços de Garantia de
Equipamentos de TIC

Unidade 1 R$
187.200,0000

R$
147.200,0000

R$
147.200,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extensão de garantia de produtos Veeam, conforme edital e anexos.

Total do Fornecedor: R$
147.200,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
147.200,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico
Nº 00093/2020

 
Às 13:22 horas do dia 31 de dezembro de 2020, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00093/2020,
referente ao Processo nº 0009484-37.2020, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA
aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 
 
**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 
 

 
Resultado do Julgamento de Recursos

 
Item: 1
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final
de suporte atual previsto para 27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes. Extensão de
garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a partir do encerramento da vigência atual.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 187.200,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão
 
Adjudicado para: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 147.200,0000 .

 
Visualizar Recurso do Item 

 
Eventos do Item

Evento Data Observações
Redução de

Prazo de
Registro de

Recurso

22/12/2020
11:50:02

Redução de Prazo de Registro de Recurso. Realizada a redução do prazo limite para registro
de Recurso com a seguinte justificativa:

Adjudicado 31/12/2020
13:22:01

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.192.480/0001-89, Melhor lance: R$ 147.200,0000,
Motivo: De acordo com a Decisão Presidência 3241/2020 (PA 0009484-37.2020)

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2020.
Remeto os autos ao Sr. Pregoeiro, para juntada da

lista de verificação.
Em paralelo, à ACAGE, para análise de

conformidade do procedimento, como medida prévia à
homologação do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/12/2020, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837393 e o código CRC 7F08AE6A.

0009484-37.2020.6.02.8000 0837393v1
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PROCESSO : 0009484.37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS.
ASSUNTO : Análise de Conformidade. Licitação. Pregão Eletrônico nº 93/2020.

 

Parecer nº 2511 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

Pregão Eletrônico nº 93/2020
 

Objeto: Prestação de serviços de extensão de
garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e
Agentes, conforme especificações descritas no Anexo I do
edital Pregão Eletrônico nº 93/2020.

 
Licitante vencedor: Resultado - 0836750
 
AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE

INFORMATICA LTDA,  CNPJ nº 07.192.480/0001-89 referente
ao único item, no valor total de R$ 147.200,00 (cento e
quarenta e sete mil, duzentos reais).

 
Senhor Diretor-Geral, 
 
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.

 
O Exmo. Senhor Presidente conheceu do recurso

interposto pela empresa PLUGNET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, e negou seu provimento
(0837318). 

 
A Portaria designativa da nomeação do pregoeiro

foi juntada aos autos - 0837398.
 
De acordo com o Senhor Secretário de

Administração, a lista de verificação do pregoeiro,
disciplinada pela Portaria da Presidência n.º 226/2018, será
posteriormente juntada aos autos, considerando o
encerramento das atividades do presente exercício.   

 
A adequação da proposta (0832508) ao objeto

licitado, bem como o atestado de capacidade técnica
foram  aferidas pela  Unidade demandante - Despacho COINF
(0832703).

 
Analisado o procedimento, concluímos pela

legalidade do presente procedimento licitatório, realizado sob
a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelos Decretos nº 10.024/2019 e nº 8.538/2015,
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, razão pela
qual recomendamos o envio destes à Diretoria-Geral para
conhecimento e providências, recomendando que,
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posteriormente seja juntada aos autos  a lista de verificação
do Pregoeiro.

 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório, na

modalidade pregão eletrônico.
ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do
processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8, XIII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM
DOU (07/12/2020) - 0824286
Transparência TRE/AL
(08/12/2020) - 0824291

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos
pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:
 
Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada
com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do
edital no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou
da entidade promotora da licitação.
Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a
publicação ocorrerá na imprensa oficial do respectivo Estado, do
Distrito Federal ou do Município e no sítio eletrônico oficial do órgão ou
da entidade promotora da licitação.
 
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 20.

SIM
DOU (07/12/2020) - 0824286
Transparência TRE/AL
(08/12/2020) - 0824291

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art.25.

SIM
Publicação: 08/12/20
Ata Pregão 93/2020 -
 0836749: 18/12/2020
 

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém
registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos
avisos, esclarecimentos e impugnações, dos lances ofertados na ordem
de classificação, da suspensão e do reinício da sessão, se for o caso, da
aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação, da decisão sobre o
saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação, dos
recursos porventura interpostos, das respectivas análises e decisões e
do resultado da licitação?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XII, alíneas “a” até “j”.

SIM Ata Pregão 93/2020 - 0836749

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
 
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM

Termo de Adjudicação -
Recurso. Proxima fase
(0836731)
 
Resultado por Fornecedor
(0836750)
 
OBS.: a publicação no DOU
será efetuado na próxima
fase

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do
processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XIII, alínea "c".

--
NÃO SE APLICA.
OCORRERÁ NA FASE DA
HOMOLOGAÇÃO.

7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do
processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º,
X, e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII, combinado com o art. 32.

 SIM

Empresa:
 
SICAF - 0836756
- Receita Federal: 25/05/2021
- FGTS: 18/01/2021
- Trabalhista: 20/06/2021
- Estadual: 24/03/2021
- Municipal: 13/02/2021
 
 
  
Certidão negativa de falência
e concordata - 0832525
 
Consulta consolidada
TCU 0836754
CADIN - 0836752
CNPJ - 0836757
Inscrição Municipal - 0837403
 
 
 
Declaração Comprasnet -
 0836751
Declaração de elaboração
independente (pág.5)
Declaração de que não
emprega menor (pág. 2)
Declaração não utilização de
trabalho forçado (pág. 3)
Declaração de inexistência de
fatos (pág. 4)
Declaração ciência e
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Declaração ciência e
concordância com o edital
(pág. 6)
Declaração de cota de
aprendizagem (pág. 1)
Acessibilidade (pág.7)
 
 
Sócio:
André Luiz do Nascimento
Goes:
0837399 e 0837401
 

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:0832508
Contrato social - 0832529
Certidão Junta Comercial
-0832531

10
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura
contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar
com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade
(TCU, CGU e CEIS)?

SIM Consulta consolidada TCU -
 0833637

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 31/12/2020, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837395 e o código CRC 44C8FF91.

0009484-37.2020.6.02.8000 0837395v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
Disponibilização: 24/03/2020
Publicação: 25/03/2020
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e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0667382 e o código
CRC 922F9505.

0001604-91.2020.6.02.8000 0667382v3
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO GOES 
 
CPF/CNPJ: 799.132.707-82 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 13:55:27 do dia 31/12/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: WTG4311220135527 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/12/2020 às 13:56) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 799.132.707-82.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5FEE.02D4.439C.C812 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 31/12/2020 as 13:56:52 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Nº do CNPJ 07.192.480/0001-89 CONSULTAR 

AvulsoAvulso

Cadastro Geral : 19529

Nome: AMM PARANA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.192.480/0001-89

Endereço:

Cidade:

Empresa/AutônomoEmpresa/Autônomo

Cadastro Geral : 105967

Situação Cadastro : 0 Normal

Nome: AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 07.192.480/0001-89

Endereço: AVENIDA HORÁCIO RACCANELLO FILHO,ADVOGADO, 5570 - ZONA 01 - SALAS 701, 703 E 704

Cidade: MARINGÁ/PR

CEP: 87020-035

Data Abertura: 02/02/2005

Data Encerramento:

Número Alvara: 3095 / 2020

Data Última Fiscalização: 12/11/2009

Data Validade Alvará:

Atividade Principal: COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE INFORMÁTICA,

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SEU LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO, BEM COMO DE ANALISE, PROGRAMAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ASSESSORIA,

CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Observação Alvará:

AvulsoAvulso

Cadastro Geral : 88157

Nome: AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 07.192.480/0001-89

Endereço: AVENIDA HORÁCIO RACCANELLO FILHO,ADVOGADO, 5570 - ZONA 07 - SALAS 701, 703 E 704

Cidade: MARINGÁ/PR
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31/12/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=893999&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00093/2020

 
Às 14:41 horas do dia 31 de dezembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0009484-37.2020,
Pregão nº 00093/2020. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia/Suporte dos Contratos Veeam nº 01125937 e nº 01125953, com final
de suporte atual previsto para 27/12/2020, relativa aos produtos Veeam Backup & Replication e Agentes. Extensão de
garantia por 36 (trinta e seis) meses adicionais a partir do encerramento da vigência atual.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 187.200,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 147.200,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 31/12/2020
13:22:01 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 07.192.480/0001-89, Melhor lance: R$

147.200,0000, Motivo: De acordo com a Decisão Presidência 3241/2020 (PA
0009484-37.2020)

Homologado 31/12/2020
14:41:56

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2020.
Tendo em vista que a Decisão 3241 (doc. 0837318),

que, ao decidir o recurso, adjudicou e definiu a homologação
do certame, considerando ainda o Parecer 2511, da ACAGE
(doc. 0837395), promovemos o registro da homologação no
SIASG (doc. 0837418) e remetemos o feito à SLC, para devida
publicidade; e à SGO, para emissão da competente nota de
empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/12/2020, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837419 e o código CRC 64B7DE31.

0009484-37.2020.6.02.8000 0837419v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0837419).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/12/2020, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837420 e o código CRC 2C102F5A.

0009484-37.2020.6.02.8000 0837420v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/12/2020, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/12/2020, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 31/12/2020, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837421 e o código CRC 6B8265C9.

0009484-37.2020.6.02.8000 0837421v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 1315/2020

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 31/12/2020, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837422 e o código CRC FF704317.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2020
Objeto Extensão de garantia Veeam
 

Número
do

Empenho
Credor (CNPJ/CPF e

nome)
Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

Decisão
3241
(0837318)

Empenho
de evento
0837421

AMM TECNOLOGIA E
SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA -
07.192.480/0001-89

R$
147.200,00

R$
147.200,00 0,00 R$

147.200,00

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.

Observação:

Suporte atual venceu em 27/12/2020, conforme registro no Termo de
Referência 0798933, deixando o Regional aos riscos descritos no 

Item "21. Análise de Risco" dos Estudos Preliminares 0793766

 

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 31/12/2020, às 15:30,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837425 e o código CRC 627B234A.

0009484-37.2020.6.02.8000 0837425v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE001315

(0837421).
Em paralelo, à SGO para análise do RPNP 1

(0837425)

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/12/2020, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837428 e o código CRC E2ECF53C.

0009484-37.2020.6.02.8000 0837428v1
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  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  31/12/20  16:08                                      USUARIO : AGAMENON       
                                                       PAGINA  :     11         
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  POSICAO         : DEZEMBRO        - ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL  : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 
    N 2020NE001315 07                                                           
    AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                   147.200,00 C
                      TOTAL COM ISF N                 :           4.052.147,40 C
                      TOTAL DA CONTA                  :           4.052.147,40 C
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA PF10=EMAIL PF12=RETORNA                  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

2. Seção de Gestão Orçamentária - SGO / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0837425

 

X À SCON, por não necessitar realizar ajuste na NE. 

 À SCON, após realização do ajuste (cancelamento parcial) solicitado. 

Observação: 

 

 

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 31/12/2020, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837435 e o código CRC 6430689A.

0009484-37.2020.6.02.8000 0837435v2
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E-mail - 0837438

Data de Envio: 
  31/12/2020 16:22:11

De: 
  TRE-AL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <sad@tre-al.jus.br>

Para:
    lucio.bassini@ammtec.com.br

Assunto: 
  Encaminha Nota de Empenho 

Mensagem: 
  À Empresa AMMTEC

Senhor Representante,

Segue a Nota de Empenho 2020NE1315, no valor de R$ 147.200,00, decorrente do Pregão Eletrônico nº
93/2020, cujos prazos e condições estão fixados no respectivo Edital (anexo).

Solicito confirmar o recebimento da Nota de Empenho, encaminhando resposta ao e-mail: sad@tre-
al.jus.br.

Atenciosamente.

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0837421.html
    Edital_0824281_93___pe___servico_de_extensao_de_garantia___SEM_EXCLUSIVIDADE___SEI__0009484_37.2020.pdf
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31/12/2020 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=DUOJIBOXG3LXM&View=Message&Print=Yes&Number=29397&FolderID=14
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De: Lucio Bassini <lucio.bassini@ammtec.com.br>
Para: "sad List Member" <sad@tre-al.jus.br>
Data: 31/12/2020 16:28
Assunto: [sad] Encaminha Nota de Empenho

Prezados, acusamos o recebimento.

Aproveitamos para desejar um novo ano de realizações e paz!

Grande abraço

Em 31 de dez de 2020 16:22, TRE-AL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <sad@tre-al.jus.br>
escreveu:
À Empresa AMMTEC

Senhor Representante,

Segue a Nota de Empenho 2020NE1315, no valor de R$ 147.200,00, decorrente do Pregão
Eletrônico nº 93/2020, cujos prazos e condições estão fixados no respectivo Edital
(anexo).

Solicito confirmar o recebimento da Nota de Empenho, encaminhando resposta ao e-mail:
sad@tre-al.jus.br.

Atenciosamente.

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

 

4. Seção de Contabilidade - SCON / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0837425 e 0837435

 
Opinamos pela:

X Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor.

 
Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor, ressalvando o descrito na
observação.

 Não inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em liquidação,
considerando o descrito na observação.

Observação:

Diante da análise da documentação constante nos eventos (0837438 e 0837442),
sugiro a indicação nos termos do evento (0837425).

À SAD, para apreciação e registros necessários à inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação.

 

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/12/2020, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

RPNP - 4. Contabilidade/COFIN COFIN 0837444         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 503



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837444 e o código CRC DF476294.
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  __ SIAFI2020-CONTABIL-ENCERRANO-REGINDRP (REGISTRA INDIC. NE PARA INSC. RP)___

  31/12/20   16:48                                     USUARIO : RICARDO        

                                                       PAGINA  :   1            

  UG EMITENTE     : 070011     - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS         

  GESTAO EMITENTE : 00001      - TESOURO NACIONAL                               

  POSICAO         : DEZEMBRO   - ABERTO                                         

  CONTA CONTABIL  : 622920101  - EMPENHOS A LIQUIDAR                            

                                                                                

    CONTA CORRENTE                                           SALDO              

    2020NE001315 07 - AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATI       147.200,00 C 

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF1=AJUDA PF2=CONNE PF3=SAI PF12=RETORNA                                      

                                                                                

Comprovante RN 0025/2020 (0837445)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 505



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

5. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
 

 
Autorizo e ratifico, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação conforme indicado.

X
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato, com
exceção do descrito na observação.

 
Não autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo
gestor do contrato.

Observação: RPNP - 1 (doc. 0837425).

 

Submeto a indicação ao conhecimento do Sr. Diretor-Geral, destacando o tópico
assinalado pelo Sr. Coordenador de Infraestrutura no doc. RPNP-1 (doc. 0837425),
sobre o Item "21. Análise de Risco" dos Estudos Preliminares" (doc. 0793766), a
recomendar a inscrição da despesa com vistas a garantir a continuidade da garantia
objeto do Pregão Eletrônico nº 93/2020, o qual, por força de recurso manejado por um
dos licitantes, só veio a ser decidido nesta data, nos termos da Decisão 0837318, da
Presidência.

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
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Secretário de Administração, em 31/12/2020, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837446 e o código CRC ACFF45D4.

0009484-37.2020.6.02.8000 0837446v2
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31/12/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6188165 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 31/12/2020 16:54:30
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6188165
   Data prevista de publicação: 04/01/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13206948 DecisAo.recurso. PLUGNET COMARCIO E
REPRESENTAAAES LTDA.rtf

4201b9050a33f1d9
388fa91ca382f3e8 4,00 R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00 R$
132,16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2020.
Atesto conhecimento acerca do trâmite do presente

procedimento.
 
Retornem-se os autos à Secretaria de

Administração, para continuidade dofeito. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
31/12/2020, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837454 e o código CRC 2421CE68.

0009484-37.2020.6.02.8000 0837454v1
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31/12/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 1/1

Número 93/2020
SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

Data: 18/12/2020 às 09:00:00 (novo horário, após alteração)

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup &
Replication e Agentes, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.   

Valor total  estimado: R$ 187.200,00

            Resultado: Foi negado recurso interposto pela empresa PLUGNET
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 02.213.325/0001-88 e
determinado a adjudicação e a seguir, homologação à empresa AMM
TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 07.192.480/0001-89

Documentos:

Novo Edital (após alteração do horário)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Alteração no DOU
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de janeiro de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que foi determinado no Termo de
Referência TIC (doc. 0798933), peço vênia a Vossa Senhoria,
para indicar a titular da Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC, para atuar como gestora, e, o titular da Seção de
Gerência de Infraestrutura - SEGI, para atuar como fiscal da
contratação de extensão de garantia e suporte de produtos
Veeam Backup & Replication e Agentes, firmada com
a empresa AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
07.192.480/0001-89, conforme publicação no Portal da
Transparência, da homologação do Pregão Eletrônico nº
93/2020 (doc. 0837460).

A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da citada Resolução n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/01/2021, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837532 e o código CRC DA35FCAD.

0009484-37.2020.6.02.8000 0837532v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de janeiro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Trata-se da manifestação do Sr. Secretário da

Administração (0837532), indicando a titular da Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, para atuar como gestora, e, o titular da Seção de
Gerência de Infraestrutura - SEGI, para atuar como fiscal da
contratação de extensão de garantia e suporte de produtos Veeam
Backup & Replication e Agentes, firmada com a empresa AMM
TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 07.192.480/0001-89, conforme publicação no Portal
da Transparência, da homologação do Pregão Eletrônico nº
93/2020 (doc. 0837460).

Dessa forma, manifestando total aquiescência com a
proposição do Sr. Secretário da Administração, subo os autos a Vossa
Excelência, para decisão a respeito, propondo, salvo melhor Juízo, o
acatamento da mesma.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/01/2021, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837654 e o código CRC 43728380.

0009484-37.2020.6.02.8000 0837654v1
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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 : 0009484-37.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Designação. Gestor. Fiscal.Extensão de Garantia.
 

Decisão nº 18 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

 

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento nº 0837654.

Designo  a titular da Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC, para atuar como gestora, e o titular da Seção de Gerência de
Infraestrutura - SEGI, para atuar como fiscal da contratação de
extensão de garantia e suporte de produtos Veeam Backup &
Replication e Agentes, firmada com a empresa AMM TECNOLOGIA
E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
07.192.480/0001-89, conforme publicação no Portal da
Transparência, da homologação do Pregão Eletrônico nº
93/2020 (doc. 0837460).  em cumprimento às disposições contidas no
Art. 4º, XVII combinado com o art.18, ambos da Resolução TRE nº
15.787/2017.

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos interessados, e adoção dos atos próprios de gestão
contratual.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/01/2021, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Decisão 18 (0837925)         SEI 0009484-37.2020.6.02.8000 / pg. 514



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837925 e o código CRC 60B0840C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 4/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0009484-
37.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar a titular da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar como
gestora e o titular da Seção de Gerência de Infraestrutura - SEGI, para atuar como
fiscal da contratação de extensão de garantia e suporte de produtos Veeam Backup &
Replication e Agentes, firmada com a empresa AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.192.480/0001-89, conforme
publicação no Portal da Transparência, da homologação do Pregão Eletrônico nº
93/2020. 

Art. 2º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em
conformidade com o previsto no art. 20, da Resolução n.º 15.787/2017.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Maceió, 07 de janeiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/01/2021, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0838140 e o código CRC B9D2E822.

0009484-37.2020.6.02.8000 0838140v4
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021010500090
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Nº 2, terça-feira, 5 de janeiro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°51/2020. Contratante: TRF5ªR. Contratada: MPS INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ n°78.583.721/0001-69. Objeto: Serviços técnicos especializados de informática,
compreendendo a realização de atividades de Sustentação e Evolução para os Sistema
Juciciais de Controle de Processos Físicos de 2° e 1° Instânciais da 5ªRegião(Esparte e
Tebas). Fundamento Legal: art. 25, I, da Lei n°8.666/1993. PAV n°0008998-
29.2020.4.05.7000-TRF5ªR; Valor: R$ 2.490.273,12 (dois milhões, quatrocentos e noventa
mil, duzentos e setenta e três reais e doze centavos). Rec. Orçamentários: Ação-4257;
Plano Orçamentário-0010; PTRES-168462. Vigência: 12(doze)meses, contados a partir de
1º/01/2021. Assinatura: 31/12/2020. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta Caires,
Diretora Geral-TRF5ªR. e Paulo Roberto Absy, representante da Contratada.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

ESPÉCIE:Acordo de Cooperação Técnica n°02/2020 que entre si celebram a União por
intermédio do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CNPJ: 00.360.305/0001-04. Objeto: Regulamentar o estabelecimento dos serviços de
abertura de contas específicas destinadas a abrigar os recursos retidos referentes aos
encargos trabalhistas dos contratos de mão de obra firmados pela Administração Pública
ou Tribunal com empresas privadas para prestar serviços de forma continua por meio de
dedicação exclusiva, bem como viabilizar o acesso aos saldos e extratos e/ou
movimentação das contas abertas, através do sistema GOVCONTA CAIXA. Fundamento
Legal: art.1º da Resolução CNJ 169 de 31/01/2013 e anexo XII da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n°5 de 25/03/2017. Recursos Financeiros e Materiais: O Acordo não implica em
desembolso a qualquer título, presente ou futuro, sendo proibida a transferência de
recursos financeros entre os PARTÍCIPES. Vigência: 60(sessenta) meses, a contar da data da
sua assinatura. Assinatura: 23/11/2020. Assinam:Desembargador Federal Vladimir Souza
Carvalho, Presidente do TRF5ªR. e Romero Emmanuel Cavalcanti Silva, Superintendente
Regional Executivo de Varejo da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4°Aditivo ao Contrato n°17/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
NORDESTE SUSTENTÁVEL LTDA-EPP.CNPJ:12.414.820/0001-09 Fundamento Legal: art.65,I,
alínea "b" e § 1° da Lei n°8.666/1993; PAV n°0010072-21.2020.4.05.7000-TRF5ªR. Objeto:
Alterar o Contrato n°17/2019 para realizar acréscimo. Acréscimo: Com o acréscimo de
01(um) posto de trabalho da categoria Apoio Administrativo no montante de R$
29.424,72(vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois
centavos)/por ano, o valor mensal do Contrato passa a ser de R$ 222.185,50(duzentos e
vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Recursos
Orçamentários: PT-168455; ED-339037.02. Vigência:a partir de 02/01/ 2021. Assinatura:
31/12/2020. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta Caires, Diretora Geral-TRF5ªR. e
David Mello de Onofre de Araújo, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AV I S O

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020

Recurso Administrativo; Pregão eletrônico nº 93/2020; SEI 0009484-37.2020.6.02.8000;
Recorrente:PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 02.213.325/0001-88.

O Desembargador Presidente do TRE/AL, PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, negou seguimento ao recurso interposto pela empresa recorrente e, por
consequência, ante a incidência, aos autos, dos artigos 13, inciso V, e 45, ambos do
Decreto nº 10.024/2020, determinou a adjudicação e, a seguir, a homologação do
procedimento licitatório à empresa AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,
CNPJ nº 07.192.480/0001-89

Maceió, 31 de dezembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna público o cancelamento da Ata
de Registro de Preços nº 95/2020. PAD Nº 9164/2020. Pregão Eletrônico SRP nº 36/2020,
anteriormente publicada no DOU n. 236, em 10 de dezembro de 2020, Seção 3, página
160. Empresa TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE ERELI (CNPJ 21.557.625/0001-
29). Data da assinatura: 30/12/2020, Des. Aristóteles Lima Thury.

Manaus - AM, 4 de janeiro de 2021.
RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 13885/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 23/2020. Objeto:
Contratação de empresa para execução de remanescente de obra de engenharia para
construção do imóvel destinado a abrigar o Cartório Eleitoral da 50ª Zona Eleitoral, em
Juruá/AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATA DA :
MMA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DA AMAZÔNIA EIRELI. CNPJ: 15.330.571/0001-61.
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/1993 e
alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 02.122.0033.149G.0206. Prazo de Vigência:
a contar da data de publicação no DOU até o término do prazo de garantia dos serviços.
Preço: Valor de R$ 637.111,49 (seiscentos e trinta e sete mil, cento e onze reais e quarenta
e nove centavos). Data da Assinatura: 30/12/2020. Assinam: Desembargador. ARISTÓTELES
LIMA THURY, pelo Contratante, e o Sr. LIOSVAL CRUZ VASCONCELOS, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE INFORMÁTICA
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2020

O TRE-MT torna público, para conhecimento dos interessados, a revogação do
Pregão Eletrônico nº 59/2020 - SEI nº 05732.2020-4. Objeto: Contratação de Seguro Predial
(prédio sede e Anexos - TRE/MT e Casa da Democracia). LICITAÇÃO REVOGADA.
Fundamento Legal: art. 49 da Lei nº 8.666/93.

Cuiabá-MT, 4 de janeiro de 2021.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO

Diretor-Geral do TRE-MT

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 059/2020 (PROAD nº 84010/2020) - Objeto: Registro de
preços para aquisição de papel higiênico (30m, 250m e interfolhado).

As atas encontram-se disponíveis para consulta em
https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/SRPPagina.pdf.

Ata nº 062/2020 - Registrados os itens 1 e 2 à empresa Alysson Cardoso
Ferreira, CNPJ: 15.496.374/0001-17, nos valores unitários de: item 1 - R$1,47 e item 2 -
R$1,47. Vigência: 05/01/2021 a 04/01/2022.

Ata nº 063/2020 - Registrado o item 3 à empresa S&T Comércio de Produtos de
Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda., CNPJ: 12.488.131/0001-49, no valor unitário de:
item 3 - R$8,85. Vigência: 24/12/2020 a 23/12/2021.

Ata nº 064/2020 - Registrado o item 4 à empresa Patamar Comércio de
Produtos em Geral Eireli, CNPJ: 20.686.693/0001-25, no valor unitário de: item 4 - R$9,95.
Vigência: 24/12/2020 a 23/12/2021.

Ata nº 065/2020 - Registrados os itens 5 e 6 à empresa Plasvivo Distribuidora
de Artigos em Geral Eireli, CNPJ: 21.760.032/0001-65, nos valores unitários de: item 5 -
R$10,51 e item 6 - R$10,51. Vigência: 24/12/2020 a 23/12/2021.

São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
AQUILES JOSÉ MALVEZZI

Diretor da Secretaria de Processamento e
Acompanhamento de Contratos e Licitações

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Diretor da SPACL do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região faz saber
que o pregoeiro adjudicou o objeto à empresa Impacto Controle de Pragas Eireli, CNPJ:
03.267.141/0001-63, e o Desembargador Presidente do Tribunal homologou o resultado do
Pregão Eletrônico nº 087/2020, PROAD nº 96968/2020, em 04/01/2021.

Em, 4 de janeiro de 2021.
AQUILES JOSÉ MALVEZZI

Dir. da Sec. de Proc. e Acomp. de Contratos e Licitações

AVISO DE REVOGAÇÃO

O Diretor da SPACL do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região faz saber
que, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, do artigo 109, da Lei nº 8.666/93, em
04/01/2021 foi revogado o Pregão Eletrônico nº 066/2020, PROAD nº 86904/2020, pelo
Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal, nos termos dos artigos 49 da Lei
8.666/93 e 50 do Decreto nº 10.024/19.

São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
AQUILES JOSÉ MALVEZZI

Diretor da Secretaria de Processamento e
Acompanhamento de Contratos e Licitações

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 01/17. PROAD nº 5532/19. Contratada: Ascot
Telecomunicações Ltda. CNPJ: 74.428.657/0001-90. Objeto: Prorrogação da vigência até
24/01/22 e reajuste do valor Anual para R$ 29.612,52. Fund.Legal: art. 57, inc. II, da Lei
8.666/93. Empenho: 2020NE000128. ASS. Neiara São Thiago C. Frota, Diretora Geral, pelo
contratante, e Viviane Rose Novo T. dos Santos, pelo contratado, em 22/12/20.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 68/2020

Objeto: SRP para fornecimento de eletrodoméstios. Empresa vencedora/Item/Valor
Unitário. CCK COMERCIAL LTDA; 10; R$144,42. CASAS MIX UTILIDADES E SERVIÇOS PARA O
LAR EIRELI; 2; R$450,00.LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA; 3; R$1992,84. MAYAS
COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI;4,5;R$470,08 e R$495,00. DINAMICA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS - EIRELI;6;
R$1582,00.Itens 1,7,8,11 e 12 fracassados. Item 9 deserto. Brasília, 04 de janeiro de
2021.

ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA
Chefe do Núcleo de Licitações

(SIDEC - 04/01/2021) 080016-00001-2021NE000033

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 71/2020

Objeto: SRP para aquisição de materiais de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Empresas Vencedoras/Itens/Preços Registrados: QUALITY ATACADO EIRELI /1/ R$59,66;

EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA/3/35,84; PATRICIA CRISTINA

DAMASCENO/4/78,23. O item 2 restou deserto. Brasília, 04 de janeiro de 2021.

ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA

Chefe do Núcleo de Licitações

(SIDEC - 04/01/2021) 080016-00001-2020NE000033
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